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Ivaksitoista vuotta on vierähtänyt siitä, kun päätin lyhtyä

häärunoja tutkimaan. Kansan keskuudessa kuulemistani runoista

viehättyessäni tähän tehtävään, en tiennyt, miten laaja se on.

Kun häärunosto oli kokonaan tutkimaton ala, en voinut aavis-

taa, ottä se käsittää kymmenennen osan koko vanhojen runojen

toisintomäärästä ja että ainekset ovat hajanaisina muistiinpanoina.

Saadakseni muistiinpanoihin selvyyttä, oli telitävä matkoja laulu-

paikoillo. Olen siis ollut siinä onnellisessa asemassa, että olen

saanut animontaa tietoja elävistä laulun lähteistä.

Piatapuolisesti katsottuna näyttää siltä kuin tutkimukseni

olisi suureksi osaksi numeroilla mätättyä säeluettelokaaosta.

Mutta todellisuudessa olen toisinu<:)t runolaulajilta saamieni oh-

jeitten mukaan sommitellut yhtenäisiksi runoiksi. Jos säeluet-

telot luetaan niin, että otetaan huomioon vain ne säkeet, joiden

edessä on numero, jättämällä pois IJdlä, C:llä j. n. e. merkityt

toisintosäkeet, selviää, miten verrattoman ehjiä ja kauniita Länsi-

Inkerin häärunot ovat. Tämä katkelmien oikeaan yhteyteensä

saattaminen on minusta ollut tärkein tehtävä, sillä olen pitänyt

velvollisuutenani muistaa, että olen tekemisissä vielä elävän,

korkealle kehittyneen runouden, enkä vain säkeitten kanssa.

Kun nyt lasken julkisuuteen toisen häärunoja koskevan

julkaisuni. <ui voi olla ylinnä muistelematta iiiitä monia van-

huksia, jotka Virosta aina Vienanmerelle saakka ovat vanhassa

perinnäi.^tiedossa olleet opettajinani. Kiitossanani eivät tosin

koskaan ylety useimpien kuuluvilli-, «illä monet on jo nnolnletluina

kätkr-tty kalmistoihin, mutta en saata silti olla mainitsematta,

mitä nämä tietäjät minulle muistojen pyhätössä merkitsevät.

Heissä muistelen monta henkevää ihmistä, runoilijaa ja runon-
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kerääjän ystävää, monta, jolla oli „pää tarkka, tania mieli, ym-

märrys ylen hyvainen".

Julkaisuuni on ehkä jäänyt melkoinen määrä epätasaisuuk-

sia ja virheellisiä lähdeviittauksia. Tämä johtuu etupäässä siitä,

että tutkielmani jo ollessa painovalmiina, saatiin julkisuuteen

melkoinen osa runotoisintoja, joten viittaukset käsikirjoituksiin

oli muutettava. Etenkin virolaisissa runoissa saattaa olla epä-

tarkkuuksia sen vuoksi, etteivät alkuperäiset käsikirjoitukset

sodan vuoksi ole olleet käytettävissä.

Opiskeluaikanani Yliopistossa on minulla ollut onni ja kunnia

nauttia etevien opettajien opetusta. Tieteellisestä opastuksesta

kansantietouden, suomen kielen ja kulttuurihistorian alalla muis-

telen hartaalla kiitollisuudella, että opettajani professori Kaarle

Krohn, senaattori, professori E. N. Setälä ja dosentti A. -R.

Niemi vuosien kuluessa ovat minua neuvoilla auliisti auttaneet.

Myöskin on minun tässä kiitollisuudella mainittava, että olen

useita matkojani varten saanut Yliopistosta matka-apurahoja.

Helsingissä^ toukokuun 4 p:nä 1917.

Väinö Sahninen.
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Tutkimusmenetelmästä.

»En pidä häpeänä vain sitä, ettei synnyn-

näinen suomalainen runouttamme tunne,

vaan sitäkin, ettei hän sitä iliaile. Käydes-

säni siis käsiksi varsin laajaan tutkimus-

alaan olen pitänyt tarpeellisena ottaa oppia

edellisiltä tutkijoilta ja lisäksi käyttää omaa
arvostelukykyäni .

»

Henr. Gabr. Porthan (De poesi fennica § 1).

Suomen kansan vanhoissa runoissa on häärunoilla

siksi huomattava asema, että niistä Kalevalaankin on otettu

kymmenes osa sen koko säemäärästä. Liian suurta tilaa

eivät ne silti ole eepoksessa saaneet, jos otetaan huomioon,

miten suuren osan kaikista vanhoista runoista ne muodos-

tavat sillä alueella, missä Kalevalan runoja on laulettu.

Häärunoja on kirjoitettu muistiin suunnilleen yhtä laajalta

alalta Virosta, Inkeristä, Karjalan kannakselta, Savosta,

Karjalasta ja Aunuksesta kuin n. s. Kalevalan kerfovai-

sia runojakin. Kaikki tältä alueelta kerätyt vanhat runot

— loitsuja lukuunottamatta — voi arvioida n. SO.OOO

toisinnoksi; niistä on häänmoja n. H,.500—9,000.

On ymmärrettävää, ettei yhdessä tutkielmassa —
päälle päätteeksi yliopistollisessa opinnäytteessä — saata

ottaa käsittelyn alaiseksi koko fiitä valtavaa toisinto-

määrää, josta suurin <»s;i viclii virnu julkaisemat1oMiin;j

käsikirjoituksina, etenkin knn suonia l;iist en liäiininojm



2 Tutkimusmenetelmästä.

synty- ja kehityshistoria toistaiseksi on kokonaan tutki-

maton ala. Kysymys on vain siitä, miten tämän tutki-

mussarjan sopivimmin jaottelemme.

Lähemmin näihin tuhansiin toisintoihin perehtymä-

tön luulisi ehkä, että on mukavinta käsitellä runo tai

runoryhmä kerrallaan, niinkuin esim. loitsujen tutkijat

yleensä kussakin tutkielmassa selvittelevät vain yhtä

ainoata loitsua eikä kokonaisten alueitten loitsuruno-

utta. Tällaisen menetelmän huomaa piankin hääruno-

tutkimuksiin epäkäytännölliseksi. Häämenot ovat kuin

yhtäjaksoinen laulunäytehnä, jossa kukin runo on vain

osana, ikäänkuin vuoropuheluna, laulunäytelmässä. Kun-

kin alueen häärunosto on siis käsitettävä yhtenäiseksi ko-

konaisuudeksi. Eunot ymmärtää oikein vain asettamalla

ne siihen yhteyteen, jossa ne lauletaan. Eunonkerääjät

ovat tehneet muistiinpanonsa hajanaisina sieltä täältä

häämenoista otettuina runokatkelmina, usein edes tiedus-

telematta laulajilta, missä häämenojen kohdassa ja kutka

kunkin runon esittävät. Tutkimuksen ensimäinen teh-

tävä on siis liittää kunkin alueen häärunot ja taitamatto-

mien muistiinpanijain silpomat katkelmat sellaiseksi yhtä-

jaksoiseksi kokonaisuudeksi, jommoisina ne aikoinaan

häissä on esitetty.

Tutkimukseni alotan Länsi-Inkeristä seuraavista

syistä: Koska se on suomenkielisen runoalueen eteläisin

pää; koska muitten runotutkimusten mukaan pitäisi

yleensä runojen siellä esiintyä yksinkertaisemmassa ja

vanhemmassa muodossa kuin alueen äärimäisessä poh-

joisessa päässä, jonne runojen väitetään täältä käsin kul-

keutuvan 1); koska aineksista on suurin osa jo julkaistu; ja

lopuksi siksi, että Inkerin häärunot matkoillani sen kansan

keskuudessa ovat käyneet minulle osittain myöskin elä-

väksi tiedoksi.

^) K. Krohnin Kalevalan runojen historiassa y. m. kehittämä
teoria.
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Tässä tutkimuksessa verrataan Länsi-Inkerin hää-

runoja lähinnä keski- ja itä-inkeriläisiin sekä vatjalaisiin.

Seuraavissa osissa on aikomukseni saman suunnitelman

mukaisesti jatkaa, esittämällä itäisen Inkerin ainekset ja

vertaamalla niitä karjalaisiin. Kun niitä vuorostaan on

verrattu Vienan läänin toisintoihin, ollaankin suomalaisen

ninoalueen äärimäisessä pohjoisessa päässä. Erikseen on

sitten tutkittava Viron häärunojen synty- ja kehityshis-

toria. Vasta kun täten on seulottu kaikki häärunot Itä-

meren saarilta Vienan merelle saakka, voidaan saada esille

virolaissuomalaisten häärunojen alkumuodot ja niin jat-

kaa vertailua naapurikansoihin.

Olen huomannut, ettei Länsi-Inkerin häärunoja il-

man muuta voi verrata lähimpiin virolaisiin. Viron hää-

ninojen koko kehityshistoria täytyy olla selvillä, ennen-

kuin saattaa puhua myöhäisistä lainoista ja ninojen

kulkeutumisesta mihinkään suuntaan. Länsi-Inkerin hää-

runojen suoranainen vertailu Viron naapuripitäjien toisin-

toihin, koko Viron häärunoston kehityshistoriaa tun-

tematta, on yhtä vähän tieteellistä kuin olisi Länsi-Inkerin

kielen vertaaminen Virumaan viroon ja johtopäätösten te-

keminen kummankin kielen alkuperästä, ilman että vertai-

lijalla on aavistustakaan kummankaan kielen kehityshisto-

riasta ja että kummankin pohjana on yhteissuomalainen

alkukieli. F>ilti on jo tässä tutkimuksessa usein viitattu

virolaisissa runoissa tavattaviin yhtäläisyyksiin. Etenkin

silloin kun jotakin runoa ei tavata Länsi-Inkeriä idem-

pänä, on etsitty virolaisia vastineita, sillä muuten on lä-

hellä se johtopäätös, että joku runo tai erikoispiirre on joko

syntynyt tai yksinomaan siiilynyt Länsi-Inkerissä.



Inkeri vanhojen runojen maana.

Inkeri vanhojen runojen maana.

»Kuka voikaan epäillä, että runous on vai-

kuttanut ihmiskuntaan valtavammin kuin

mikään tieteellinen oppi, kuin yksikään in-

himillinen laitos ylipäänsä? Kansojen lap-

suudessa oli laulu heille kaikki kaikessa: hei-

dän uskontonsa, heidän siveysoppinsa, hei-

dän historiansa. Ja kansakunnan kehittyessä

kuvastuu sen runoudessa kaikki, mitä kan-

san keskuudessa liikkuu totta, jaloa ja suurta

ja tulevat sukupolvet ammentavat siitä jo-

kaisen muiston ja opetuksen, minkä menneet

miespolvet ovat heille perinnöksi jättäneet.»

J. V. Snellman (Kallavesi 1846).

»On muistettava, että kansanlaulu on välittömässä

kosketuksessa elämän kanssa, ja kulttuuri niin sanoakseni

kasvaa kerroksittain, on alinomaisessa liikkeessä», sanoo

A. B. Niemi tutkimuksessaan liettualaisten kansanlau-

luista ^). Paikkansa pitävä lienee myöskin väite, että ken

tahtoo ymmärtää jonkun kansan kansanrunoutta, hänen

on myöskin tutustuttava sen elämänehtoihin ja siihen

maahan, jossa se elää-). Etenkin häärunoudessa kuvastuu

kansan elämä ja luonto. Senpävuoksi onkin välttämä-

töntä, että aluksi luomme pikaisen silmäyksen Inkerin

kansan vaiheisiin, mikäli ne valaisevat runouden syntyä.

Suomalaista kansanrunoutta on viljelty aina viime

aikoihin asti puolen miljoonan neliökilometrin laajuisella

alueella, joka käsittää, paitsi koko suomenkielistä Suomea,

Skandinavian suomalaismetsät, Euijan, Norrbottenin, Vie-

nan läänin, Aunuksen, Tverin ja Isrowgorodin Karjalan sekä

"') A. R. Niemi, Tutkimuksia liettualaisten kansanlaulujen

alalta, s. 174. — ^) m. t. s. 1.

J
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Inkerin. Koko tältii alueelta on muistiin kirjoitettu .suun-

nilleen 35,000 eepillistä ja lyyrillistä runoa. Pienen Inke-

rin osalle tulee noista toisinnoista n. kolmas osa. Inkeri

on siis ollut kuin vanhojen runojen aarreaitta.

Minkälainen on sitten se maa ja kansa, minkälaiset

olosuhteet, jotka ovat synnyttäneet niin rikkaan runouden?

Inkeri ei ole mikään suuri alue. Suomalaisheimoista

väestöä on n. 50—80 kilometrin levyisellä, tuskin 200 km
pituisella kaistaleella, joka ulettuu Narvan joesta pitkin

Suomen lahden etelärannikkoa Laatokan eteläpuolelle

Lavaojalle sekä Suomen lahden ja Laatokan välisellä kan-

naksella Suomen rajalle asti.

Maan luonto ei tarjoo kovinkaan suuria vaihteluja

ja kauneuksia. Maaperä on rannikkoseuduilla alavaa.

Hiekkaisilta rantatörmiltä aukeaa Suomen lahden ulapat,

joilla ei ole edes minkäänlaista saaristoa. Hiekkaista ja

kalkkikivipohjaista maaperää jatkuu sisä-Inkeriin. Vain

ani harvoissa kohdin kohoaa harjanteita, jotka ovat muu-
taman kymmenen metrin korkuisia, korkein Tuuterin Ai-

jämäki on 167 m. yli meren pinnan. ]NIaan alavuuden

vuoksi ovat etenkin Länsi- ja Itä-Inkeri suoperäisiä. Jär-

viä ei ole kuin muutamia aivan vähäpätöisiä. Jonkunlai-

sena vaihteluna ovat kumminkin joet. Valtajoet ovat

Neva ja Laukaan joki haarajokineen. Suomen lahteen las-

kevat sitäpaitsi Sista. Hevaanjoki, Jontsenjoki, Xuolijoki,

Nevaan Muija, Tusina, Inkereenjoki, Vcnjoki ja Ohta,

Laatokkaan Lava oja ja Nasia.

Suomen suvun esihistoriaan on kiehMituf kimus vii-

meaikaisten saavutustensa kautta luonul ennen aavis-

tamatonta valoa '). Etenkin tiedot kantasuomalaisista

M Ks. E. iV. Setälä: SiionK-nsiiknisfcn kansojen esihistoria.

Maailman historia II, s. 476—516, vrt. arkeologian kannalta A. M.
Tallgren: Suomen suvun asuma-alueen muinaisuudesta, Historialli-

nen aikakauskirjii, 1016. s. 27.5

—

'M)'.\.
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ja heidän kulttuuritasostansa ovat kansanrunoutemme

syntyhistorian tutkijalle tärkeitä. Jo ajanlaskumme alussa

ovat näiden tutkimusten mukaan kantasuomalaiset saa-

puneet Suonien lahden eteläpuolelle ja tällöin on vähitellen

alkanut eri heimoihin jakaantuminen. Suunnilleen 8:nnella

vuosisadalla arvellaan itämerensuomalaisten heimojen liki-

määrin saavuttaneen nykyiset asuma-alueensa.

Varmaankin sai myöskin Inkeri näinä aikoina aina-

kin vatjalaiset asukkaansa. Jo ennen heimoihin hajoamista

ovat kantasuomalaiset laulaneet runoja. »Sen voi päättää

siitä, että vanha suomalainen runomitta on yhteisen kan-

takielen ajalta, eikä tietystikään runomitta ole voinut syn-

tyä ilman runotuotteita.» ^)

Voimme siis olla varmat, että vatjalaisten esi-isät

ajanlaskumme ensimäisinä vuosisatoina olivat melkoisen

korkealla sivistystasolla ja että he kantasuomalaiselta ajalta

olivat perintönä saaneet myöskin runoja, joita uusilla

asuma -aloilla laulettiin ja edelleen kehitettiin. ^)

Historiallisella ajalla tapaamme Inkerissä ensimäi-

sinä asukkaina vatjalaiset. N. vuoden 1,000 tienoilta al-

kaen mainitaan heidät useinkin venäläisissä aikakirjoissa.

Heidän asuma-alansa alkoi silloin supistua Inkerin länsi-

osaan.

Ainakin jo 1,100-luvulla asustaa Inkerissä karjalais-

heimoisia inJcerikkoja. eli Inkeroisia (isooreja). Molemmat

heimot kävivät jo varhaisina aikoina kauppaa Nowgorodin

kanssa ja joutuivat vähitellen sen alamaisuuteen. Kansan

oloista eivät aikakirjat suuria kerro, vielä vähemmän sen

^) (J. Krohn: Kantelettaren tutkimuksia, s. 348.) E. N. Setälä,

m. t. s. 507.

^) Armas Launis on runosävelmien suhteen todennut, että

nekin ovat peruisin kantasuomalaiselta ajalta, ks. Uber Art, Ent-

stehung und Verbreitung der estnisch-finnischeii Runenmelodien,

s. 113.
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henkisestä puolesta. Historia tietää vain sodista ja linnoi-

tuksista. V. 1240 perustivat kalparitarit hyökätessään

l!»rowgorodia vastaan Kaprion linnan Keski-Inkeriin. Jo

seuraavana vuonna hävittivät venäläiset sen. Xow.irorO(li-

laiset rakensivat sen v. 1279 uudelleen. Itä-Inkeriinkin

inkerikkojen asutusmaille perustettiin v. 1323 linnoitus.

Pähkinälinna ja v. 1384 kohosi kolmas, Jaaman linna. Lau-

kaan joen varrelle.

On itsestään selvä, että väestö sai ottaa osaa linnojen

rakentamiseen ja että sitä kuljetettiin kotoa kaukaisille

sotaretkille. Inkerin olivat näihin saakka peittäneet san-

kat metsät. Vain siellä täällä pilkistihe metsien keskestä

kyliä ja niiden ympärillä peltoja ja niittyjä. Ratasteitä ei

ollut kylien välillä. Kuljettiin vain polkuja myöten, joko

jalan tahi ratsain. Mutta linnojen ylläpito vaati myöskin

leveitä teitä, joita myöten voitiin kuljettaa sotatarpeita,

muonitusta ja joukkoja. Ja niinpä oli teitten varsilla ole-

vilta Inkerin saloilta mennyt erämaitten rauha. Linnojen

turviin kasvoi pieniä kauppaloita, joihin muutti venäläisiä

porvareita, käsityöläisiä ja virkamiehiä. Linnan puolus-

tusväen ja kauppalan asukkaitten jälkeen siirtyi useille

seuduille myöskin venäläisiä talonpoikia. Täten tunkeutui

vieras valta ja sen mukana vieras kieli, tavat ja uskonto

vatjalaisten sekä inkerikkojen keskuuteen.

V. 1333 novvjxorodilaiset antoivat suurimman osan

Inkerinmaata läänitykseksi liettualaisen ruhtinaan i»ojalle.

Narimotille. He kiskoivat siksi paljon veroja ja kohtelivat

imiutenkin kovuudella vatjalaisia ja inkerikkoja. että

nämä koettivat jo kapinaakin. Liettualaisten läänilierniutta

jatkui lyhyitä valiaikoja lukuun ottamatta aina v. 1471.

jolloin se siirtyi Moskovan suuriruhtinaalle. Moskovalaiset

siirtclivät useita k<'rtoja venäläisiä tal(>n]K»il<ia Inkfriin.

Samalla he pakottivat nowf(orodilaisia ylimyksiä, joilla

kullakin oli hallussaan useita kyliä, alustalaisinecii niniit-



8 Inkeri vanhojen runojen maana.

tamaan .si.sä-Venäjälle. Nämä veivät siirtyessään sadottain

suomalaisia pois entisiltä asuinmailtaan.

Vieras vaikutus kansan tapoihin ja perinnäistietoihin

ei liene ollut moneen vuosisataan kovinkaan suuri. Now-

.tjorodin ja Pihkovan arkkipiispan Makarijn kirjelmässä v.

1534 sanotaan, että Inkerin tsuudilaisten, vatjalaisten sekä

karjalaisten keskuudessa aina Vienanmereen asti vallitsee

palj m pakanallista taikuutta. Ihmiset palvelevat »metsiä,

kiviä, jokia, soita, lähteitä, vuoria, kumpuja, aurinkoa,

kuuta ja järviä». »He uhraavat pahoille haltioille veriuh-

reja: härkiä, lampaita ja kaikenlaisia eläimiä sekä lintuja. »i)

Hän kertoo edelleen: »Ja he käyttävät kaikenlaisia loit-

suja, ikäänkuin paha henki puhelisi heidän kanssaan. Ja

tavallisen ihmisen pitävät he luonaan pappinaan, häntä

nimittävät he arpojaksi (arbui) ja tämä toimittaa kaikki

petollisella tavalla ja antaa nimet lapsille.»

Makarij lähetti tsaarin käskystä seuraavana vuonna

Ilja nimisen munkin hävittämään pakanallisia menoja ja

kastamahan kaikki, jotka olivat jääneet kastamattomiksi

pakanoiksi. Iljan ilmoitetaan tehneen työtä käskettyä,

hävittäneen kansan vanhat menot, hakanneen maahan ja

polttaneen pyhät lehdot ja upottaneen uhrikivet veteen.

»Mutta vanhemmista ja keski-ikäisistä miehistä ja naisista

ei kukaan tohtinut olla apuna pyhäkköjen hävittämisessä,

koska paha henki niitä vartioitsi. Sillä jos joku niihin koski,

niin luulivat he pahan hengen hänet tappavan ja hukutta-

van. Niin suuresti vaikutti heissä paha henki. Mutta kun

pappi saapui ja pirskoitti paikat vihkivedellä ja toimitti

nikouksensa, niin hävittivät he pyhäkkönsä, saamatta va-

hinkoa. Ja nähtyänsä tämän ihmetyön, vastaanottivat he

ilolla Jumalan sanan ja kirosivat menojansa, vaikka he

niistä ennen olivat tehneet papille suurta vastusta.»

^) Math. Akiander: Utdrag ur Ryskä annaler. Suomi 1848, s.

174—5.
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V. 1535 lähetettiin Ilja luidelle hävitysmatkalle.

Päämääränä oli hävittää inkerikkojen ja karjalaisten

»tsuudilaiset» tavat. Hän kielsi naisia leikkaamasta hiuk-

siansa ja kantamasta päässään ja hartioillaan sellaista

vaatekappaletta, jollaiseen kuolleita puetaan (huntua) ja

jättämään manauksensa ^).

Onneksi oli tämä perinnäistajiojen hävitys vain pin-

tapuolista -). Pohjaltaan pysyi kansa isiensä uskossa, lau-

loi omia laulujaan, luki loitsujaan ja säilytti vanhat tapansa

ja kansatieteelliset erikoisuutensa, jotka ovat pitkä-ai-

kaisen kehityksen tuote. Vierailta kuullut tarinat, legendat

ja uskomukset sovellettiin, kuten kaikkialla muuallakin

entisiin lisäpiirteiksi, tai syntyi niistä joku uusikin runo.

Kun etenkin pukuja usein kuvataan hääninoissa,

kuten tuonnempana selviää, lienee paikallaan lyhyesti

niistä mainita. Inkerissä syntynyt ylioppilas L. A. Zeträus

on 1700-luvulla Porthanille antanut seuraavat tiedot vat-

jalaisten puvuista 3): »Xaisilla on omituinen pukunsa: he

käyttävät sangen paksua liinaista paitaa tai takkia, jonka

päällä ei ole hametta, sinisestä verasta tehtyä puolta kyy-

närää pitkää esiliinaa, joka on täynnä kulkusia ja kaiken-

laisia rahoja, messinkisiä kolikoita y. m. Sitä paitsi kum-
mallakin sivulla riippuu kaitaisia vaatekaistaleita, joita

nimitet-ään k o i 1 t a n o i k s i. Ne ovat punaista verkaa,

esiliinan ]»ituiset ja samalla tavoin koristeltuja. Kun tyttö

joutuu naimisiin, on hänen hiuksensa leikattava tai ajel-

tava ja pää peitetään valkealla liinalla, joka sovitetaan

>uunnilleen puolen kyynärän korkuiseksi trrenatööri-lakin

*) Akiandfr, s. 177.

*) Eipä edes hiuk.sifn leikkuun ja Iiunnun kAyttämisen kiol-

toa toteltu, vaan säilyi so aina meidän aikoihimme a.sli. Vrt. U. T.

Sirelius: Suomen kan.sanpuk\ijt'n historia, .s. 6 ja 49. — ') Abc
Tidnirigar 1802, ks. H. C Porthans .skrifl<T V s. 463— '».

^) Vrt. pu^^Iista U. T. Sirelius: Suomen kansanpukujen hi.s-

torJM, s. 4.S ja 90.
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muotoiseksi. Siitä lähtee niskassa riippuva käsiliinan ta-

painen, puolen kyynärän pituinen valkea liina. Tämän
päähineen nimi on k i i k k a. Korvissa on suuret hopeai-

set, kynän paksuiset (p e 1 1 d u s c h k a k s i nimitetyt) ren-

kaat kaulan ympäri ylettyvine hopeavitjoineen. Sukkien

asemesta käytetään punaista verkaa, joka kääritään 4 tai

5 kerroin jalan ympäri, joten se tulee lähes puolen kyynä-

rän paksuksi. Jalkineet (k u r p u s e t) ovat niinikään pu-

naista verkaa, mutta peittävät vain varpaat.»

Länsi-Inkerin inkerikkojen naisen puvustosta mainit-

takoon 1): päässä oli sapana, korvalliset, korvarenkaat;

hameena oli hurstukset, tehty kolmesta kappaleesta,

joista keskimäinen oli helmaa kohti levenevä, vyötäisiltä

kiinnitetty hurstuspagloilla. Vyötäisistä riippuivat taka-

puolella helyiset kaatteret ja etupuolella kirjaillut paltti-

naiset serentkat. Vyötäisillä oli nahkavyö, puute, jossa

oli runsaasti tinahelyjä ja kokkia; sen kiinnityspuoli jää

hurstushameen halkeaman kohdalla riippuvan palttinaisen

vj^örätin alle. Jalassa on vikkelikirjäiset sukat sekä keri-

kengät. Miltei kaikki vaatekappaleet ovat kirjailtuja. Nai-

selle on kunnian asia omakätisesti laittaa kaikkiin »kirjat»

(ompelukoristeet).

1500-luvulle asti jokseenkin yhtenäisenä säilynyt

Inkerin kansa kävi seuraavalla vuosisadalla kokoonpanol-

tansa koko kirjavaksi. Kun Inkeri v, 1017 Stolbovan rau-

hanteossa yhdistettiin Euotsin valtakuntaan, tuli se ikään-

kuin Suomen siirtomaaksi, Euotsin hallitus tahtoi saada

Kreikan uskon ja venäläisyyden sieltä poistetuksi, siten

lujittaaksensa siellä valtaansa. Paljon inkerikkoja siirtyi

sisä-Venäjälle ja tilalle tuli suomalaisia. On laskettu^),

että V. 1641 vielä oli Inkerinmaalla alkuväestöä n. 63 %,

^) K. Soikkeli: Oma maa III, s. 810 vrt. Sirelius m. t. s. 90.

^) Asutusseikoista ks. O. A. Forsström: Kuvaus Inkerin-

maan oloista Ruotsinvallan aikana, s. 47 ja seur.
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ja vastasiirtyneitä 36,6 %. mutta 1695 oli alkuväestöä

vain 26,2 %, siirtolaisina tullutta 73,8 %.
Tulokkaista oli suurin osa Itä-Suomesta, äyräniöisiä

ja savakoita, vain jokunen määrä näyttää siirtyneen Länsi-

Suomesta. On mahdollista, että jo ennen Stolbovan rauhaa

savakoita ja äyrämöisiä asui jonkun verran Inkerissä, mutta

vasta 1600-luvun keskivaiheilla tulivat he täällä valtakan-

sallisuudeksi.

Äyrämöisiä sijoittui aina Soikkolaan saakka Inke-

roisten keskuuteen. Heidän varsinaisia asutusalojansa

ovat Kaprio, Tyrö, Liissilä, Toksova, Lempäälä ja Vuole.

Savakkojen kanssa samoissa kylissä asuu heitä Tuuterissa

ja Hietamäellä, Skuoritsassa, Serebetassa, Kol])panassa.

Koprinassa ja Inkerellä. Äyrämöiset ovat olleet vanhoissa

perinnäistavoissa pysyvää kansaa. He säilyttivät sitkeästi

pukunsa, puheenpartensa ja tapansa eivätkä mielellään

solmineet avioliittoja edes suomensukuisten naapuriensa,

sitä vähemmän venäläisten kanssa. Heidän tapansa ja

pukunsa ovat saman kaltaisia, kuin Viipurin läänissä asu-

vien äyrämöisten.

Äyrämöisen pukua kuvataan seuraavasti ^): »Päässä

on naidulla naisf^lla valkoinen hnntn. vedetty lujaan sy-

keröjen päälle, pitempien hiusten ollessa hunnun alla kää-

rittynä palmikolle, sekä huivi eli korveius hunnun piialla.

Tytöillä on taas valkoisista helmistä ynnä tinalevyistä

fehty 'säppäl' päässä. Kaulassa on helmet ja solki, paidan

kaulus tikkaeltu erivärisillä lanj^oilla, sen alapuolella i)ai-

dan etumustossa nelinurkkainen koristelappii. n. s. rekko,

kn<lottu heleänpnnaisista. kelfaisisla. vihreistä talii sini-

sistä lanjjoista. Paidan 'hartjiikset' ovat knvilla kudolusta

liaksummasta valkoisesta vaatteesta: (»Ikajiiiät samoista

langoista kudottu kuin rekkokiti: ]>er;if hihoissa varilli-

') K. Soikkfli, Om;. M;i;i lii, s. H\'.\ -\\.
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sillä langoilla kirjaillut, itse liuskat paksumpaa valkoista

vaatetta; hihat hienoa vaatetta, hihansuut erivärisiksi tik-

kaellut. Hametta kannattavat hameen "hartjuksef, teh-

dyt purpuranpunaisesta hienosta verasta sekä pitsikkäät

olkamukset; selkä tikattu monivärisillä langoilla ja rih-

moilla sekä kapea kaistale n. s. listiselässä mustanpuhu-

vaa punertavaa paksua verkaa; itse hame on mustaa tahi

sinertävää, paksua kotona kudottua sarkaa; vyö kudottu

monivärisistä langoista ja rihmoista säännöllisine kuvineen,

päättyy vyöntöppöisiin; esiliina 1. polle on tehty valkoi-

sesta, kirjaillusta vaatteesta. Jalassa ovat mustanahkaiset

kengät.

Edellämainitun puvun päällä on sitten joko sininen

tahi valkoinen verkaviitta taikka talvella syvänsinisellä

veralla päällystetty turkki värillisine lankavöineen ja -töp-

päineen. Viitan kaulusta, hihansuita sekä liepeitä reunus-

tavat verka- tahi nahkaliuskat. Sinisessä viitassa käydään

keväällä ja kesällä, valkeassa syksyllä ja talvella.»

Savakoita asuu Markkovassa, Järvisaaren ja Venjoen

pitäjissä itäisessä Inkerissä, Spankkovassa, Kupanitsassa,

Moloskovitsassa. Kattilassa ja Novasolkassa keski- ja länsi-

Inkerissä ynnä jo mainituissa pitäjissä äyrämöisten keralla.

Heidän naistensa puvusta kertovat Tallqvist ja, Törneroos^):

»Savakko-naisten vaatteista on jo paitansa ommeltu toi-

sella tavalla kuin Äyrämöis-naisten. Hihat siinä ovat ava-

rat ja käsivarren pituiset, joiden suut sidotaan ei rantee-

seen, vaan yläpuolelle kyynäspäätä kiini, jotta suurin osa

käsivartta on paljaana. Hihan suissa ja olkapäissä on pu-

nasella langalla ommeltuja koristuksia. 'Eekkoa' ei siinä

ole, vaan sen paikalla noin korttelin pituinen sepalus, jonka

kulmat yhdistetään napilla, eikä soljella. Yläpuoli paitaa

eli 'yliset' on valkoista hienompaa liinakangasta ja alapuoli

') A. R. ?vieini, Runonkerääjienimeniatkakertomuksia, s. 384.



Inkeri vanhojen runojen maana. 13

ruovimpaa. — Arkioiua pittävät lu^ juovikasta villa-hametta,

joka alkaa siiolivöistä, ja tämän jniälle pauevat he pyhinä

joko toisen kauniimman villa-hameen eli useimmin hienon

karttuuni-hameen. Puoli alastoman ylipuolen ruumistaan

peittävät he pyhäsinä pitkän röijyn muotoisella nutulla,

jota on kahta lajia, toinen hihaton, jota kutsutaan liiviksi,

toinen hihallinen, kutsuttu 'tankiksi'. Kylminä aikoina on

heillä venään turkki päällysvaatteena. Huoneissa ja ke-

sällä ulkonakin kävelevät tytöt paljain päin. Hiuksensa

ovat palmikoidut letille eli kassalle, jonka alapäässä liehuu

pitkiä ja leveitä, punaisia, sinisiä ja muun karvallisia silk-

kinauhoja. Koristuksiinsa kuuhivat vielä helmet ja korva-

renkaat, joissa kiiluu kellon-muotoisia lasi-kappaleita, 'til-

tukaiset' nimeltä. Ikäisillä on tämän ])u'uu lisänä pääs-

sänsä 'lakki' hienosta ja valkoisesta liina -kankaasta, reu-

nustettu kapealla pitsillä, sidottu kiini niskaan ja painettu

lujasti päätä myöden. — Savakko-naisten puku on paljoa

somempi ja kauniimpi, kuin muiden vaimojen Inkerissä.

Miehillä, niin Savakoilla kuin muillakin Inkerin Suomalai-

silla, on samallainen vaate kuin venäläisillä. Ainoastaan

valkeasta liinapaidasta tuntee Suomalaisen vaatteen puo-

lesta.»

Savakot ovat herkiit kaikelle vieraalle Aaikulukselle

ja hylkäsivät nopeammin kuin iiyrämöiset vanhat isiltä

perityt tapansa. Eräs äyrämöisukko sanoikin heistä v. 1859

suomalaisilh» runonkerääjille i): »Xiinhän ne Savakot ovat

kuin vesa])uut. joita kaikki tuulet tutjuttaa.»

Inkerin suomalaisten läntinen naapuri on virolai-

nen. Virolainen runous on suuresti v;iikultanu1 iukfriläi-

seen. Virolaisia ei tiettiivästi kovinkaan lukuisasti muut-

tanut Inkeriin ennenkuin viime vuosisadalla, siitä syystä,

että Virosta muutto maaJtrjunden tJihden -oli jokseenkin

mahdoton.

) A. R. .\u-mi, RtinonkerJiäjiommf ni;ilk;ikerloninksi;i, s. 3«^.
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Vaikea on myöskin sanoa, onko saksalainen asutus

suoranaisesti vaikuttanut alueen kansanrunouteen, vaik-

kakin saksalaisia Inkerissä v. 1848 asui n. 11,800.

Onhan luonnollista, että alueen kansallinen kirja-

vuus ajan pitkään vaikuttaa myöskin tapoihin ja kansan-

ninouteen. Köppenin ^) laskelmien mukaan oli Inkerissä

paitsi venäläisiä v. 1848 seuraavat määrät eri kansalli-

suuksia: vatjalaisia 5,148, inkerikkoja 17,800, äyrämöisiä

29,243, savakoita 43,080, irtolaisia suomalaisia (karjalai-

sia) 3,746, virolaisia 1080, saksalaisia 11,739, lättiläisiä 300»

mustalaisia 68,

Luulisi, että maankolkasta, joka on ollut kuin kan-

sainvaelluksen jaloissa, olisi hävinnyt oma omituinen kan-

sanrunoutensa ja omat tapansa. Niinkuin jo mainittiin

on Inkeri päinvastoin runoista rikas. Päällittäin katsoen

on tähän ilmiöön helposti löydettävissä selitys. Väestön

pohjakerroksena asuivat vatjalaiset ja inkerikot, jotka

eivät kovinkaan helposti muuttaneet entisiä tapojansa ja

luopuneet runoistansa. Uudet tulokkaat olivat hekin rik-

kailta laulun mailta, Etelä-Karjalasta. Heitä siirtyi siksi

sankat parvet, että heidänkin laulunsa pääsi kotiutumaan

uusille asuinmaille, jonka kieli ja kansa sitäpaitsi oli jok-

seenkin tutunomaista uusille tulokkaille. Jos tähän vielä,

lisäämme, että laulurikas Viro oli lähin naapuri lännen

puolella, jonka kanssa ainakin tällä rajalla asuvat inkeri-

läiset joutuivat tekemisiin, niin ei runojen runsaus tunnu

niinkään kummalta. Lisäksi on otettava huomioon, että

kansa Inkerin kylissä, orjuudesta huolimatta, sai kylis-

sään ja kodeissaan elää omaa henkistä elämäänsä, sen

esi-isiltä perittyihin tapoihin ja runouteen ei viime vuosi-

sadan alkupuolelle saakka päässyt kovin syvällisesti ja

kuolettavasti vaikuttamaan uudenaikainen sivistys eikä

^) Erkl. Text zu der ethnogr. Karte d. St. Peterb. Gou-
vernements, s. 114.
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kristillinen kirkko. Kun ei tällä kansalla ollut painettua

kirjallisuutta, kehitti se edelleen entisiä tarinoita runoiksi,

sillä vilkas mielikuvitus kaipasi askartelua. Eunoaiheita

ovat sepittäneet kaikki täällä asuvat suomalaisheimot.

Luullaan kylläkin, että vatjalainen runous muka aina on

ollut näivettynyt. Ainakin heidän lähimmät naapurinsa

ovat heiltä saaneet monta runoaihetta.

Miksi Inkeri on niin laulurikas, että kaikki suoma-

laiset kansat siellä viljelivät runoutta?

Vanha runomitta ja ehkä runosävelmätkin ^) ovat pe-

ruisin ainakin kantasuomalaiselta ajalta. On siis selvä, että

silloin myöskin laulettiin runoutta. Tämä runous sai versoa

täällä jokseenkin vapaasti aina viime vuosisadalle saakka,

samaten kuin Karjalassa. Sitä ei ollut ahdasmielinen kirkko

juurruttamassa pois, eikä myöskään liikanainen vieras

vaikutus, niinkuin Länsi-Suomessa. JSTiin korkealle kehitty-

nyt runous kuin inkeriläinen vaatii pitkän kehityskauden.

Mutta kehittyäkseen ja levitäkseen vaatii kansanninous,

etteivät ihmiset asu aivan yksittäin erämailla vaan kylissä,

jotka eivät ole ainakaan usean päivän matkan päässä toi-

sistaan. Ne edellytykset on Karjalan kannaksella ollut jo

vuosituhansia. Siellä on, eräiden väitteiden mukaan ollut

vankka suomensukuinen asutus kivikaudelta alkaen 2). Se

on ollut hiljaisten kulttuurivirtausten maa, olematta silti

rauhattomien, kaiken kansanrunouilen tappavien kansain-

vaellusten temmellyskenttä. Vatjalaisten, inkerikkojen,

savakkojen ja äyrämöisten esi-isien asuinsijat ovat aina-

kin toista tuhatta vuotta olleet Suomen laliden ])oh-

jukan molemmin ])uo]in ja tälle alueelle muodostui vuo-

8isatoj<'n kuluessa omaperäinen kulttuuri, omat tavat ja

oma rikas ninous.

M Ks. Armas Launis: fbff Art, Kntstfhung und Vcrbrcitung

der fslnisrh-finnisrhcn F{uncnmplo(iifn, s. 113.

^) Sakari Puisi: Kull I inirikuvi.i kivikaiuii-Ha. s. 178.
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Länsi-Inkerin kansa ja runous.

Tässä tutkielmassa käsitän Länsi-Inkerillä sitä aluet-

ta, joka ulettuu Viron rajalta, Narvan joesta lännessä Kap-

rion rajalle idässä. Etelärajana ovat Novasolkan ja Molos-

kovitsan seurakunnat. Siihen kuuluu siis !N"arvusin seura-

kunta Kurkolan niemekettä myöten, Joenperän tienoo,

Kattilan ja Soikkolan alueet. Pinta-alaltaan on se vain

kolmen neljän keskikokoisen Suomen pitäjän suuruinen.

Kansallisuussuhteet ovat Länsi-Inkerissä muodostu-

neet seuraavasti: N a r v u s i n alueella asui v. 1848, siis

5 vuotta varemmin kuin runonkeräykset tältä alueelta

alkoivat, savakoita 1,991, inkerikkoja 2,311. Kaikkiaan

asuu suomalaisväestöä 33 kylässä. 9:ssä kylässä sekaisin

inkerikkoja ja savakoita, muutamissa kylissä asuu sitä-

paitsi savakoita ja venäläisiä. Kattilan alueella oli samana

vuonna savakoita 523 ja vatjalaisia n. 1,100. Kahta kylää

lukuunottamatta elivät savakot vatjalaisten kanssa sa-

moissa kylissä. Jo e nper ässä asui 300 vatjalaista. Soikko-

lassa oli äyrämöisiä 573, inkerikkoja 3,717. Paitsi Väärno-

jan ja Järvenperän kylissä, jotka ovat puhtaita äyrämöis-

kj-liä, asuvat Soikkolan äyrämöiset yhteisissä kylissä in-

kerikkojen kanssa.

Erikseen on vielä mainittava läntisen Narvusin lu-

terinuskoiset suomalaiset. Köppen lukee heidät savakoiksi.

V. Porkka sanoo ^), ettei tämä väite pidä paikkaansa. En-

sinnäkin on heille itselleen savakkonimitys tuiki tuntema-

ton. Itse nimittävät he itseänsä suomalaisiksi. Ehkä pa-

remmin voisi heidät sanoa äyrämöisiksi, sillä naiset pitävät

päähineenänsä huntua, joka on juuri äyrämöisille tunnus-

merkillinen -). Porkalle kerrottiin, että »ruotsin roboinik-

^) V. Porkka, Ueber den ingrischen Dialekt, s. 15. — ^) Porkka
sanoo m. t. s. 15 muuten puvusta: »Auf der anderen Seite aber

hat das Hemd kein rekko, und das Kleid besteht nur aus dem
Rock.»
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koja* mninen oli tullut yksiiuAstoisiUa aluksilla Inkerin ran-

nikkoja hävittämaiiii. Toiset olivat jvilanneot takaisin. os;i

oli jäänyt hävittäniiinsä kyliin ja ovat Narvnsin suomalaiset

heidän jälkeläisiänsä. Heidän kielessään onkin säilynyt,

muutamia piirteitä, jotka viittaavat länsisuomalaiseen

alkuperään. E. X. SeUlhl väittääkin M. että kun kielelli-

sillä ilmiöillä ja muutamilla Xarvusin runoillakin tuntuu

olevan länsisuomalainen alkuperä, »niin en voi löytää muuta
selitystä koin että Länsi-Inkeriin muuton
kautta on tullut k a n s a n a i n e s. j o k a o n

t u o n u T 111 u k a n a an 1 ä n s i s n o m a 1 ;v i s i a lau-

luja ja myöskin siellä tavattavat länsisuomalaiset kieli-

muodot».

Inkerissä on sitäpaitsi ainakin vnosisadmi oleillut

passilla sadottain suomalaisia, jotka menevät sinne tila-

päiselle työansiolle, rengeiksi tahi paimeniksi. Törneroos

ja Tallqvist sanovat matkakertomuksessaan v. is:>«»:

•Melkein joka kyUtssä tapivsimme miehiä Suomesta, minkä

renkinä minkä paimenena. Usiammat heistä olivat S;ivosta.

Mäntyharjulaisille liiatenkin näyttää Inkeri olevan oikea

Kaanaan maa. sillä niitä kohtaat jok;^ paikassa siellä.»'^)

Myöskin I'udeltamaalta lienee viime vuosisadan alkupuo-

liskolla ollut tapana käydä työansiolla Inkerissä. Kiin .\.

Kiven Seitsemiissä veljeksessä Simeon sanoo: *Suomesta

pois. paimeneksi Inkerinmaallel»^) on kirjailija varmaankin

lapsena kuullut, että miesten oli tapana mennä paimeneksi

Inkeriin.

Vanhan ]>erinnäiskultt nurin ja ruimnden sailymi-

' K. .V. Setälä, Kullprvo-Hnmlot, s. 191—3.

*) RiinonktTa.ljiemmo inatk;ikortomuksia. s. :182; vri. S.tx-

bäokin tiodoiiiinto, s. ."^59.

') Novellikirjasto. v. 1870. .Soitsom.ln veljeslft, s. 239. Olen

kuullut, ef ta esim. Orimatfilasta iiniini-n useat nicnivitt kesiksi In»

keriin paimeniksi.
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nen on ollut mahdollinen vain senvuoksi, etteivät uuden

ajan hävittävät virtaukset kovin aikaiseen ylettyneet In-

kerin kyliin. Kristinoppi olisi varmaankin pyyhkäissyt

suuremman osan etenkin häärunostosta, jos se olisi varem-

min ja syvällisemmin saatu levitetyksi kansan keskuuteen.

Mutta niin ei ollut asian laita. Maalaisväestö, olivatpa he

sitten vatjalaisia, inkerikkoja, savakkoja tahi äyrämöisiä,

oli vain pintapuolittain kristinopin vaikutuksen alaisena. V.

1715 sanotaan Narvusin tienoon asukkaista (vatjalaisista?) i)

»Inkerin talonpoikia on erästä lajia, jotka eivät ole venä-

läisiä eivätkä inkeriläisiä (Ingern), sekakielisiä, joilla on

erikoinen uskonto ja paljon tapoja, jotka vivahtavat juu-

talaisuuteen. Heidän keskuudessaan on kylläkin evanke-

lisia pappeja, mutta talonpojat menevät vastoin näiden tah-

toa erikoisina vuoden päivinä metsikköön, vihkivät jou-

kon puita, hakkaavat ne nurin, keittävät niillä jonkun mää-

rän olutta, eivätkä varemmin metsästä lähde, ennenkuin

se on loppuun juotu, rakentavat sellaisista puista rovion,

asettavat sen päälle elävän kukon ja polttavat sen.» Georgi

kertoo teoksessaan ^) inkeriläisistä: »He ovat täynnänsä

raakoja pakanallisia elkeitä (rohen heidnischen Meinungen),

jotka he sekoittavat (zusammen tlechten) kristillisiin ta-

poihin. Kirkkojen ja pyhimystenkuvat edustavat usein

heillä epäjumalainkuvia; niitä kannetaan ja lahjoitetaan

metsikköihin.»

Ei vielä viime vuosisadan keskivaiheilla kristillisyys

ollut kovin syvälle juurtunut runonkerääjäin kertomuk-

sista päättäen. Kreikanuskoisista sanoo v. 1859 J. Län-

kelä ^): »Eivät ymmärrä sanaakaan Venäjää, pappi paha-

nen ei taas muuta osaa, jos vaikka jollakulla olisi haluki

^) Das veränderte Russland, toinen painos I v. 1744 s. 31.

^) Joh. Gotll. Georgi: Beschreibung aller Nationen des rus-

sischen Reiches, s. 27.

3) Runonk. matkak. s. 280—81.
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neuvoa. Opetetaan, jos sattuu, lukemaan Isä meitä ja joku

muu, kuitenkin sanaakaan ymmärtämättä. Suomelisi

lukea 'on meille pahennakseksi'. Suoraan sanoin on uskon-

tonsa vielä vanhalla pakanallisella perustuksella. Eikös

ole näiden tila sama kuin Castren vainaamme sanoo Samo-
jedista: 'Samojedit elävät pimeässä hämärässä uskossa,

kuoleman lopettavan ihmisen koko olennon'. Tämän to-

distaaksemme, katselkaamme miten he kohtelevat kuol-

lutta. Hengen lähtiessä ei sielu erkanekaan ruumiista.

Sen todistaa ruumista vartioitsemisensa, 'jotta ei pahamies

pääsisi ottamaan sielua'. Tätä varotaan niin kauvan, knn

kirstu on ennätetty seinän vieressä pihalla saada valmiiksi.

Ruumis pannaan kirstuun, jota sitte miehissä vartioi-

daan, kunnes ruvetaan hautajaisille. Nyt itketään vuoro-

tellen. Itkuissa ei ole mitään hengellistä, ainoastaan maal-

lisia pyyntöjä ja toivomuksia.» Länkelä lisää, että kun ruu-

miin arvellaan mädänneen, niin ei sille enää käydä haudalla

itkemässä, sillä silloin ei ole enään sieluakaan missään.

Eivätpä edes vanhat palvomiset näytä vielä tällöin

kokonaan jääneen käytännöstä. Länkelä kertoo ^): »Kuu-

lin Inkeriläisten monissa paikoin salaa kokoontuvan metsään

eli muualle yksinäiseen paikkaan jonku kiven eli puun
luoksi juhliaan viettäessä.» »Jolla enemmin aikaa olisi

asuskella näiden seassa, luulisin varmaan tulevan näkemään

koko ristillisyyden olevan ainoastaan ulkonaisen muodon,

mutta totisen uskontonsa olevan pakanallisen.»

Laululla on mninen ollut hyvin tärkeä sija Inkerin

kansan elämässä. Heihin sopii hyvin Snellmanin sanat

»Kansojen lapsuudessa oli laulu heille kaikki kaikessa:

heidän uskontonsa, heidän siveysoppinsa, heidän histo-

riansa.»^) J. Länkelä kertoo ninu-nomaan Länsi-Inkerin

kansasta: »Mikä olisi tämän kansan elo, jos ei lauluja olisi?

M M. t. s. 2R2.

*) Kalla vpsi I
«'.'".
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Laulut pysyttävät heissä, pahuuden hengen joka haaralta

pakkautuessa, rehellisyyden hengen. Ellei virtten neuvoja

ja nuhteita löytyisi, menisivät varmaan Venäläistä alem-

maksi tässä kohdassa. Jos Venäläiset papit saavat laulut

ja virret kerran katoamaan, miten jo näyttää, kyllä sitte

hukassa ovat. Vanhain neuvot pysyttävät heissä heem-

peyden tunnon, sillä sen rikottua lauletaan joku vanha

virsi uutena, toisinaan uusiki syntyy, Kau-heampaa ran-

gaistusta tuskin lienee kuin kujalle kokoontuneiden nei-

tojen parjausvirsi jostaki läsnäolevasta. Häpiällä pakenee

hän seurasta eikä siihen toisten tule.» ^) O. Groundstroem

kirjoittaa V. 1861 runoista, joita kuuli Länsi-Inkerin kansan

keskuudessa: »Ei ainoatakaan kevytmielistä laulua kuulu-

nut täällä. Yleensä ovat laulut heistä jotakin pyhää ja

niitä lauletaan kunnioituksella ja juhlallisella äänellä.» -)

Muutamat vanhat Narvusin naiset arvelivat tämän

kirjoittajalle, kun kysyin, miksi on niin tärkeätä, että mor-

siamelle opetetaan häälauluja (»pulmavirsiä») ja itkuvirsiä,

etteivät hekään köyhiltä äideiltänsä olleet suurin muuta

perintöä saaneet kuin vanhat virret ja niistä oli usein läh-

tenyt lohdutusta, kun uudessa kodissa kohtalo kävi liian

kovaksi.

Herännäisyys hävitti kaikkialla, missä se Inkerissä

pääsi leviämään »maalliset» laulut. Mutta tämän kansan

mieltymys lauluun on niin suuri, että itse herännäisyyskin

käytti sitä välikappaleena, saadakseen ihmisiä liikkeeseensä

yhtymään. Tallqvist ja Törneroos kertovat: »Erittäinkin

laulun sanoivat vahvasti vaikuttaneen, sillä hyppääjien

kulkeissa kylästä kylään ja laulaissa 'niin ihanasti kuin tai-

vaan enkelit', voi harva kuulia olla seuraan yhtymättä.» ^)

Herännäisten laulut ja kaikki myöhäisinä aikoina synty-

1) Runonkerääjiemme matkakertomuksia s. 282—3.

2) Sama, s. 403.

3) Sama, s. 386.
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neet tilapäismnot ovat hyvänä todistuksena siitä, että ru-

nous on vaatinut pitkät ajanjaksot kehittyäkseen ja että

1800-hivulla runojen sepittämisaika jo on ohi. Kaikki myö-
häisinä aikoina syntynyt runous on näet jokseenkin ala-

arvoista sotkua. Törneroos ja Tallqvist sanovat hengel-

lisistäkin lauluista: »Xäillä heränneillä on oniatekemiäkin

lauluja, joita he 'seuroissa' veisailevat ja joitten sanat ja

ajatukset eivät suinkaan voineet kenenkään tuntoa lii-

kuttaa, sillä ne ovat sellaista sekasotkua, että niissä on tus-

kin yhtäkään järjellistä lausetta ja ajatusta, jotta ne luu-

lisi jonkun lapsen eli hourailevaisen sepittämiksi.» ^)

Kaikki Inkerissä käyneet runonkerääjät antavat yk-

simielisen todistuksen siitä, että, paitsi leviävää venäläi-

syyttä, uskonnollisuus ja papisto ovat eniten vaikuttaneet

runouden häviämiseen. Yksinpä nmojen ilmoittamisen

runonkerääjille uskottelivat venäläiset papit olevan sel-

laisen synnin, että se varmasti vei sielun helvettiin. Eräs

laulajaeukko sanoi Länkelälle: »Pappi on sanonut olevan

synnin, jos juot viinaa oksennukseen asti, jos varastat eli

teet muuta semmoista, mutta suurimman, aivan anteeksi

saamattoman synnin, knn tuolle vietteliälle rekivirsiä il-

moitit.»'-) Ihmekös sitten, että kansa sai sellaisenkin käsi-

tyksen kuin Porkka kertoo^) Länsi-Inkeristä, että se joka

laulaa ninoja, joutuu helvettiin kielestänsä riippumaan.

Oman lukunsa vaatisi oikeastaan Inkerin virano-

maisten, papiston ja puolisivistyneitten tekokristittyjen

kiihkeät, alinomaan uudistuvat yritykset saada muute-

*) Runonkerääjiemmc matkakertomuksia, s. 386. Prof.

Krohnin tiedonannon mukaan ovat Soikkelin >)skoptsoilta'> (kuohi-

tuilla) koräJimät honpfelliset lauhit poikkeuksena. Kaikki nmon
kerääjän muistiinpanot sifäv;ist<>in v;divisla v;il Turnrroosin ja

Tallqvistin tuomion.

2) Sama, s. 27.5.

') V. Porkka: K<Ttomus Hunfuikrruiiinaf kasia Inkerissä

kesällä V. 1883, s. 6.
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tuksi kansan ikivanhat perinnäiset häämenot uudenaikai-

siksi puiseviksi kahvikesteiksi syöminkeineen ja muuta-

mine viinanaukkuineen. Hitaasti kansa noista monien

vuosisatojen kehityksen vaatineista tavoistaan luopui.

Vielä 1884 valittaa eräs kirjoittaja ^): »Naurettavaa on

nähdä millä suurella huolella ja juhlallisella pyhyydellä

kaikki mielettömyys vanhoissa häissä toimitetaan. Mutta

surkeata se samassa on, kuin näkee järjellisen ihmisen ja

kristityn loassa ja epäuskon palveluksessa, Jumalan sa-

nan häväisijänä sekä saatanan palvelijana, ja kuitenkin

moni isä taikka äiti antaisi ennen kätensä leikata»ennenkuin

suostuisi ainoankaan hulluuden vanhoista tavoista jättä-

mään sekä poikansa taikka tyttärensä häitä sievemmästi

ja vähemmällä viettämään.»

Hääruno-muistiinpanot ja laulajat.

Inkerin rikas kansanrunous on 'paljoa myöhemmin
kuin Suomen tullut muun maailman tietoisuuteen. Luul-

tavasti ensimäistä kertaa puhutaan kirjallisuudessa Inke-

rin häärunojen olemassaolosta v. 1783. J. G. Georgi sanoo

niistä 2): »Ostetut morsiamet vihitään kirkossa ja koko kirk-

komatkan laulaa kaksi hunnutettua naista päättömiä

(verstandlose) lauluja.» Narvalainen pappi Trefurt on en-

simäinen, jonka tiedetään kirjoittaneen muistiin vatja-

laista runoutta. Hän julkaisi v. 1788 Gadebuschin aikakaus-

kirjassa kirjoituksen tsuudeista ja esitti siinä näytteeksi kah-

deksan säettä vatjalaista runoa ^). A. J. Sjögren matkusteli

1) Inkeri 1884, n. 87.

2) Beschreibung aller Nationen des russischen Reiches; Leipzig-

issa, s. 27.

• ^) Gadebusch: Versuchen in der livländischen Geschichts-

kunde und Rechtsgelehrsamkeit I, kappale 5.
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1830-luvulla Inkerissä ja tutki m. ni. sikäläisiä häätapoja,

mutta häärunoutta hänkin unohti miltei kokonaan tiedus-

tella. Hänen julkaisemistaan Inkerin häätapakuvauksista ^)

ei mitenkään selviä, että hän olisi aavistanut, miten tär-

keänä tekijänä runot ovat sikäläisissä häissä. Koko esi-

tyksessä on vain pari suomalaista ja yksi vatjalainen hää-

runo-katkelma. Myöskin Elias Lönnrot oleili Länsi-Inke-

rissä V. 1844, mutta lukuunottamatta vatjalaisilta kieli-

mestareilta kirjoitettuja runoja, ei hänkään ottanut sel-

koa sen kansan runorikkaudesta, jonka keskuudessa oleili.

D. E. D. Europaeus on ensimäinen, joka v:sta 1847 alkaen

Inkeristä keräsi ja kehoitti muita keräämään kansanru-

noutta. Länsi-Inkeriin joutui hän tilapäisellä matkalla

vasta V. 1853 ja kirjoitti siellä lyhyenajan kuluessa puolen

kolmatta sataa runoa, Xiiden joukossa on häärunoja 29.

Seuraavat mainitun alueen häärunojen muistiinkirjoittajat

ovat aikajärjestyksessä lueteltuina: V. 1858 J. Länkelä

48 runoa, 1861 O. Groundstroem 3 toisintoa, 1877 A. Bore-

nius (Lähteenkorva) 7, 1881—83 V. Porkka 159 runoa. V.

Alava V. 1891—92, 1897 ja 1901 yhteensä 145 häärunoa.

v. 1899 V. Tarkiainen 3, v. 1900 J. P>. Euotsalainen 133.

V. 1906 tämän tutkunuksen kirjoittaja 68, J. Lukkarinen

1909—11 yhteensä 37 numeroa. Varsinaisia häärunotoi-

sintoja on siis Länsi-Inkerissä 10 kerääjää kirjoittanui muis-

tiin kaikkiaan 632 toisintoa. Sitäpaitsi on Tjänsi-liikerin

häärunoihin luettava J. Granön Siperian Bugenen suo-

malaisilta kirjoittamaa 26 häärunoa. Bujienen hääru-

noista saa jonkunmoisen käsityksen siitä, minkälaista oli

Länsi-Likerin runous v. 1800 paikkeilla. Asukkaat ovat

nimittäin v. 1802 muuttaneet Siperiaan Länsi-Tnkerista.

Buj^eneen muuttivat nuo ink«'riläiscf toisesta Siperian ky-

lästä, Rishkovasta v. 1H48. jolhdn Hishkovaii kylii pal<»i

*) Ueber die finnischc Bi-vöikerung dffs 8t. Polorsburffisclien

Gouvfrnpmpnls, .s. 7— 18.
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poroksi. .JSTäistä Eishkova-Bugenen suomalaisista kertoc

Granö ^): »Vanhin suomalainen siirtola Siperiassa on Eisli-

kova Tshukalinin piirissä Tobolskin -) kuvernementtiä.

Vuonna 1802 siirtyi vähä yli kahdenkymmenen perheen

inkeriläisiä suomalaisia Narvan seudulta tuohon kaukai-

seen maahan. Syyksi siirtymiseen sanovat nämä jälkeläi-

set kuulleensa esi-isiltään sen julmuuden, jolla heitä kohte-

livat tilanhaltijat, joiden orjia he olivat ja joille heidän

piti alinomaa tehdä työtä, niin että oman maanviljelyksen-

sä, josta perheiden oli elettävä, oli heidän tehtävä yöllä.

Kun tämä olo tuli yhä raskaammaksi, lähettivät he kaksi-

miehisen lähetyskunnan keisari Aleksanteri I:sen luo Pie-

tariin anomaan, että heidät vapaina siirrettäisiin vaikka

minne valtakunnan kolkkaan.» Miehet eivät saaneet ano-

mustaan perille viedyksi, vaan joutuivat silvottuina Si-

periaan. Talonpojat lähettivät uudet miehet anomusta

viemään. Nämä lankesivat polvilleen ojentaen keisarille

paperia tämän ajaessa ohitse. Seurauksena oli, että Narvan

tienoon talonpojille annettiin siirtymisoikeus. Vaikka vi-

ranomaiset koettivatkin tehdä esteitä maaorjien siirty-

miselle, muutti heitä kumminkin kolmisenkymmentä per-

hettä (ehkä n. 150 henkeä) Siperian Eishkovaan. Oles-

kellessaan V. 1886—1891 Siperian suomalaisten pappina

kirjoitti Granö muistiin nuo 26 häärunoa näiltä entisten

inkeriläisten jälkeläisiltä.

Suomen kielisiä hääninotoisintoja on tutkijan käy-

tettävänä näin ollen Länsi-Inkeristä kaikkiaan 658 toisin-

toa.

Lienee paikallaan myöskin muutama sana näiden

ainesten hioteitavaisuudesta. Europaeuksen muistiinpanot

ovat sellaisinaan kuin hän ne laulajain sanelun mukaan
kirjoitti, jätetyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran huos-

^) Kuusi vuotta Siperiassa, s. 28.

?) Se sijaitsee Omskin ja Tobolskin välillä.
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taan. Häu on usemipieu otsikkoihin kirjoittanut, missä

häämenojen kohdassa niitä lauletaan. Mistä kylästä runot

ovat saadut on hän sen sijaan jättänyt merkitsemättä.

Länkelän Suom. Kirj. Seuralle jättämät runot ovat sellai-

sina kuin ne on jiilkaisussa »Suomen kansan vanhat ininot»,

epäluotettavia. Hän on mielivaltaisesti yhdistellyt eri

toisintoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johtomies-

ten tieten ja nähtävästi melkoista vaivaa nähden hän punoi

mielin määrin toisintoja yhteen samaten kuin Lönnrotin

oli t?-pana tehdä runoja julkaistessaan. Ei voi olla kummek-
sumatta silloisten Seuran johtomiesten menettelyä siinä

suhteessa ^), ettei edes otettu alkuperäisiä muistiinpanoja

jälkimaailman varalle säilöön. Oli vain eduksi, jos jokainen

keräilijä ylioppilas mielin määrin sotki kaiken kaltaiset

runot yhteen. Hän sai »tutkijakomitealta» (gransknino^s-

kommiten), kuten Länkelä, kiitoksia; sellaisia keräilytyön

tuloksia, jotka jätettiin väärentämättöminä, moitittiin

laihoiksi. Kielellisestikin on Länkelä runoja tasoitellut.

Mutta mitään omia lisäliitoksia niissä onneksi ei ole-). Rik-

kain ja taitavimmin kerätty kokoelma on Porkalla. Il-

man hänen viimeisiltä eteviltä esilaulaja-vanhuksilta te-

kemiään muistiinpanoja olisi tärkeitä runo-aineksia men-

nyt ainaiseksi hukkaan ja itse laulujen keskinäinen järjes-

1) Ht' olisivat ainakin vninfot ottaa oppia Porthanin nr-nvosta

(jonka koottuja teoksia h<- parhaillaan näinä vuosina julkaisivat).

Porthan näet sanoo sellaisesta menettelystä jyrkästi: Praepostera

hujusmofli corri^endi diligentia non uni tali noruit carmini; mihi

quidem niaculis suis adspersa placent magis. quani ita emaculata

ut vfTsus *orum color inde perierit: quare rustiroruni vatum cantica

corrigf-ndi diligf>ntianri vfh^-mcntfr litf-ratis popuiaribus dissuadoo,

in sua carmina hanc iis sevmtatom ctiain atque ptiam rommen-

dans. (Opera sclfcta III, s. 352).

*) Onneksi syksyllä 1916 Länkelän peruista saaliin iilku-

peräiset muistiinpanot. Tuf kiflmamme oli jo silloin painovjilniis.

Voimme silti viitata julkaistuihin kf>ko*'lmiin, koska niissä on miltei

kaikki säkfft, vaikkakin »ri t<^>isintoja on yhdistetty.
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tyskin useissa kohden jäänyt epävarmojen arvelujen va-

raan ^). Melkoisen tarkka on myöskin V. Alavan kokoelma -).

Euotsalaisen muistiinpanot ovat kyllä luotettavia, mutta

niihin ei ole merkitty ainoatakaan selittävää tietoa siitä,

missä tilaisuudessa ja kuka runot laulaa. Sanelija on saa-

nut esittää missä järjestyksessä ja miten hyvänsä hääru-

noja, kerääjä on ollut tyytyväinen, kunhan vain säkeitä

paperille on karttunut. Borenius (Lähteenkorva) on, ku-

ten kaikissa muissakin muistiinpanoissaan, ollut miltei

turhan tarkka sanojen ääntämisasuun nähden. Öana -se-

lityksiä hän myöskin on niihin liittänyt, mutta sen pahempi,

on runoja vain 7 toisintoa. Groundstroemin muistiinpanot

ovat kielelliseltä asultaan hataroita, vaikka hän olikin

Kattilassa syntynyt, ei hän kunnolla ymmärtänyt suomen

kieltä; mitään selityksiä ei niihin myöskään liity. Onneksi

ei hän niitä ehtinyt »toimittaa» Länkelän tapaan, sillä Eu-

ropaeus jätti ne miehen tietämättä sellaisinaan Seuralle,

joka olikin parasta, sillä muuten hän varmasti olisi ne sotke-

nut jokseenkin arvottomaksi sekamelskaksi. J. Lukka-

risella on lyhyehkö häätapakuvaus ja muutamiin runoihin

on merkitty huomautus, vaikkakin epätäydellinen *), siitä

missä tilaisuudessa niitä laulettiin. Myöskään julkaisijan

kokoelma ei vastaa ankarampia tieteellisiä vaatimuksia.

Kun laulaja on laulanut tai sanellut runon, on kylläkin

tiedusteltu, missä kohdassa se esitetään, mutta ei ole otettu

huomioon, että olisi ollut tarkemmin tiedusteltava laulun

aikana tapahtuvaa toimintaa runoa häissä esitettäessä *).

^) Muodostavat pikakirjoituksista puhtaaksikirjoitettuina ja

Porkan järjestäminä erikoisen kokoelman »Pulmavirsiä».

2) Joskus on A. runot ajattelemattomasti jaotellut julkais-

tessaan ne, esim. 2452—2488.

2) Esim. »ottaessa», joka ei suuriakaan valaise.

*) Sanomattakin on selvä, ettei voida moitetta kohdistaa ru-

nonkerääjiin. He ovat tehneet harrastuksesta palkatonta työtä,

mutta valitettavasti ei kunnollisia ohjeita ole ollut saatavissa.
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Kaikkia muistiinpanoja haittaa se, etteivät ne ole

häissä tehtyjä. Laulajan on täten täytynyt mui<tiinkir-

joittajalle esittää häissä esiintyvien eri henhilöitten sekä

sulhasen että morsiamen puolen osia ja siitä johtuu taita-

vankin laulajan sotkeutuminen. Hän itse on kylläkin elä-

mänsä varrella tietysti ollut sekä sulhasen että morsiamen

puolella laulamassa, mutta ei hän koskaan yksissä häissä

ole esiintynyt molempien puolien laulajana. Kun muistiin-

kirjoittaja yhfäkkiä on vaatinut papereihinsa kaikkien

henkilöitten laulamat osat, ei ole kumma, jos eri runot

ovat menneet sekaisin. Moni seikka ei muulla tavoin lo-

pullisesti ole tämän kirjoittajalle selvinnyt kuin siten, että

sain useamman laulaja-eukon koolle ja pyysin, että he ha-

vainnollisesti näyttäisivät, kukin esittäen määrättyä osaa.

kuinka kaikki häissä tapahtui.

Vatjalaisia häärunoja ovat keränneet: v. 1831 A. J.

Sjö^en 2, Elias Lönnrot 20, v. 1854—55 Ahlqvist 15. v.

1861 Groundstroem 6. v. 1877 A. Borenius 10 toisintoa, v.

1901 V. Alava 40 toisintoa ja v. 1906 tämän kirjoittaja 6

häärunon katkelmaa. Kun Lönnrotin muutamat yhdeksi

numeroksi merkitsemät muistiinpanot sisältävät kolme,

jcpa useampia runoja, on siis vatjalaista häärunoutta yli

sata toisintoa.

Valaisevia Inkerin ninotoisintojen tutkimiselle ovat

ne tiedot, jotka kerääjät ovat antaneet matkakertonmk-

sissaan ja muistiinpanoissaan häärunojen laulamisesta.

Ensiksikin on pantava merkille, että mikäli laulajista on

tietoja, ovat he kaikki olleet naisia. Tiedustellessani hää-

runojen esittämisestä, kerrottiin kaikkialla, että laulajina

häissä ovat, niin kauan kuin muistetaan, esiintyneet mil-

tei yksinomaan naiset. Miehet laulavat kumminkin sul-

hasta kylvetettäessä ja usein kokin ylistysvirren. .Miii-

d<'nkin hääninojen laulamiseen saattaa miesväki ottaa

osaa. mutta eivät ole esilaiilajina.

Tärkeätä olisi <»llut. et ta niuist iinpaiiijat (»lisival tie-
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dustelleet, mitkä runot ovat muistotietojen mukaan vat-

jalaisten, mitkä inkerikkojen, äyrämöisten tahi savakkojen

häissä käytettyjä. Melkoinen hyöty olisi jo siitä, jos muis-

tiinpanoista kävisi selväksi, mitkä ovat luterinuskoisten ja

mitkä kreikanuskoisten laulamia, Eunonkerääjät antavat

näistä seikoista hyvin vähän tietoja. J. Länkelä sanoo ^):

»Venäenuskoiset eivät laula leikkiessäänkään enään kaikin

paikoin paljo suomalaisia virsiä, jotka niin joutuvat unohduk-

siin. Hää- ja Itkuvirret ovat vielä arvossa näillä enemmän

kuin Suomenuskoisilla.» Törneroos ja Tallqvist mainitse-

vat hää-itkuista, että niitä inkerikoilla on paljon — »Hänelle

(morsiamelle) luetaan häpiäksi, ellei hän osaa oikein kun-

nollisesti itkeä häissänsä» '^). Kuulin monissa kylissä sa-

nottavan, että olkoon morsian kummanuskoinen tahansa

on hänen kunnianasiansa oppia ulkoa elämänsä varalle

muistamaan ainakin n. s. morsiamen opastus- 1. neuvomis-

virret.

On otettava huomioon, että häät ovat olleet etupäässä

sukujuhlia. Saman kylän asukkaita kyllä on kutsuttu häi-

hin, mutta harvoin suuremmassa määrin eri-uskoisia. Ei-

vät edes samanuskoiset savakot ja äyrämöiset mielellään

solmineet keskenänsä avioliittoja. Limlisi niin ollen, että

eri-uskoisten ja heimoisten runot ovat pysyneet jyrkästi

erossa toisistansa. Niin ei kumminkaan ole ollut asian laita.

Esilaulajat, joista on riippunut koko ninojen esitys, ovat

esiintyneet toisuskoistenkin häissä. Taitava häärunojen

laulaja on saattanut esittää runonsa monissa kymmenissä

häissä. Häntä kutsuttiin naapurikyliinkin laulajaksi.

Niinpä kertoo V. Porkka ^) Joenperän Olena Ossipan nai-

sesta: »Hänen runomaineensa oli niin suuri, että hän,

^) Runonkerääjiemme matkakertomuksia s. 290. — ^) Sama,

.s. 396.

3) V. Porkka, Kertomus Runonkerud-matkasta Inkerissä ke-

sällä V. 1883, s. 16.
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vaikka vielä nuorenpuolinen nainen, oli ollut palkattuna

laulajaksi kolmiin kymmeniin häihin, ja ainoastaan esiin-

tyneitten esteitten vuoksi hänen oli täytynyt jäädä pois

muista kaksista kymmenistä.» Väärnojan Katista Porkka

niinikään sanoo: »Äärettömän paljo hää- eli pulmavirsiä

Kati osasi, ja nuorempana ollessaan häntä oli yltympäri

kutsuttu »iellä-laulajaksi». ^) Hevaan Lenttisin vanhasta

sokeasta Varvana-eukosta on Porkalla niinikään tiedonanto,

että aina »viimeisiin vuosiin asti oli häntä laajalle kutsuttu

häihin laulajaksi; mutta kun hän heikkouden tähden ei

voinut enää itse häihin mennä, tulivat nuoremmat häneltä

oppia saamaan. 'Kuitenkin', lausui akka, 'mielelläni tahtoi-

sin elää siksi, kunnes veljenpoikani häissä vielä ken-an

saisin laulaa kaikki virteni ikäänkuin loppulauluksi'.» '^)

Niinkuin jo mainittiin asuu useissa Länsi-Inkerin

kylissä sekaisin venäjänuskoisia inkerikkoja ja luterinus-

koisia savakkoja ja äyrämöisiä. »Kumpi on kylässä voi-

tolla, sen puoleen menevät tavat ja koko elämäki», kirjoittaa

J. Länkelä. ^) Eipä siis ole ihme, jos käy vaikeaksi eroit-

taa, mikä kansanaines on minkin toisinnon alkuaan muo-

dostanut, kun kerran usein käytetään yhteistä eessälaula-

jaa ja samassa kylässä on mahdotonta olla oppimatta toi-

nen toistensa lauluja.

O. Kallaa sanoo omien havaintojensa nojalla Viron

häämnoista *), että juhlissa lauloi erikoinen esilaulaja,

nuoriso vain kuunteli ja oppi. »Kuuntelijain ja oppijain

piiri oli tavallisesti ahdas: yksi kylä tahi tiluksen väki.

Häissä saattoi tapahtua, että vieraita tuli kaukaakin,

mutta tässäkin alkoi jo viereisessä seurakunnassa yleensä

terra incognita.»

Inkerin liäärunojen myöhemmiltii rappeutumisajoilta

on kumminkin toilistuksia siitii, ettei ainakaan ta])(>ja oll»i

M M. t. .s. 14. — ») M. t. s. 8. — 3) Ruriokornäjimmp

matkakorfrimiiksia, s. 28'i. — *) Dio \\i< dorholun>;sliodiT, s. 'lO.
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kovin kärkkäitä lainaamaan. Niinpä sanoo eräs kerääjä ^)

huomanneensa, että »monilla kylillä, vieläpä niissä eri ta-

loillakin on nykyisin omia tapoja (vanhaa perna), joita ei

enää toiset noudata. Myöskin runosävehnistä väittää Armas

Launis ^), että yleensä kokonaiset sävelmätyyppi-ryhmät

kulkeutumatta jäävät samoille seuduille.

On ehkä vielä syytä huomauttaa, ettei tässä tut-

kielmassa lueta häärunoihin kaikkea, mitä häätilaisuuk-

sissa lauletaan. Pidoissa näet syntyy miltei aina laulu-

kilpailu sulhasen ja morsiamen puolisten laulajien välillä.

Siinä lauletaan kaikki, mitä ikinä osataan, myöhempinä

aikoina yksin virsikirjan virretkin yhtenä loruna. Häät

ovat entisinä aikoina vaikuttaneet runouden leviämiseen

valtavammin kuin mikään muu. Inkeriläisessä runossa

sanotaankin laulutaidosta ^):

Siit tuli laulaja minusta, Piti miun kaasessaan,

Luettaja tyttärestä: Veti pollen nauhassaan;

Emyt kävi pulmissa monissa Mie join laulajan kiposta^

Ja saassa saajuessa, Luettajan lekkeristä.

Tuhansissa tuojuissa, •

Virolaisessa mnossa sanotaan samaten äidin ja isän

syyksi, että tyttärestä tuli laulaja, sillä:

Eit on ennen pulmas käi- Joonud lauliku kannusta,

nud,
Taat on enne pulmas käinud, Pillipuhuja peekerista.

Länsi-Inkerin Tiääruno-toisinnot ovat muistiinpano

-

paikkojen mukaan lueteltuina ^):

^) J. Lukkarinen, häätapoja koskevissa muistiinpanoissaan.

-) t)ber Art, Entstehung und Verbreitung der estnisch-

finnishhen Runenmelodien. s. 112.

^) Vrt. Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat

1915, s. 106—7.

*) Pelkillä numeroilla merkityt viittaavat julkaisuun Suomen

kansan vanhat runot III 1—2 Länsi-Inkeri, josta myöskin selviää,

kuka kunkin numeron on kirjoittanut muistiin.
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y^anusista: 8, 9. 19—35, 46—47. 49—56, 189, 395

—416, 857, 1010, 1053, 1667—69, 1722—78, 1844, 1846—
47, 1851, 1867, 1913—15, 2018, 2101, 2104, 2113, 2131—35,

2137—38, 2140, 2145, 2147-51, 2154, 2376, 2381—86.

2397, 2402—4, 2412—13, 2423, 2436—46, 2451—87,

2489, 2493—2516, 2537—51; T(a)r(kiamen) 612, 613, 619;

R(uotsa lainen) 51, 8S. (167), 213, (261), 263, (291), (312),

(407), 414—537; S(alminen) 715—17, 727, 733, 738, 741

a, 741 b, 743, 765, 776, 781—91, 801—803, 808, 811, 814

—18, 820—822, 828, 835, 837, 841—43, 845, 847, 849,

851—3, 855, 863, 887, 892, 896, 900—1, 905, 912, 920 a,

b, e, d, 921 a, 921 b, 922, 923, 927 ja 929, 930; Lu(kkarinen)

495—509, 1595 a, b ja c—1599 ja 1601. Joenperästä:

602—604, 1675—1721, 1916; S 924. Kattilasta: 454—55.

Soikl-olasta: 389, 417—40, 571, 591—94, 1623—66,

1670—74, 2259—66, 2269—74, 2305; Lu 146, 154—
162, 164—67. Eugenen siperialaisilta (Xarvusin tienoon

siirtolaisilta): G(ran)ö 1—26.

Häärunotoisintoja on siis Narvusista 470, Joenpe-

rästä 52, Kattilasta 2, Soikkolasta 108, Bnjrenen siirtolaisilta

26. Toisintojen lukumäärä ei suinkaan ole mikään runo-

rikkauden täsmällinen mittaaja. Narvusi ei ole hääninojen

suhteen ehkä Soikkolan edellä, vaikka Xarvusin alueelta

on enemmän tai vähemmän samankaltaisia toisintoja

pantu paperille runsaasti neljä kertaa enemmän kuin

Soikkolasta. Syynä Xarvusin toisintojen lukuisuuteen on

se, että siellä on tehty monin verroin enemmän keräys-

työtä kuin Soikkolassa '). Alueiden suunius ja suomalai-

nen asukasluku on tietysti myöskin otettava huomioon.

*) Aikaisommin ositotysta (siv. 23) käynoe solvillo, Ptt.1 vain

kolmella matkalla on Soikkolassa suoritettu mainittavampaa keräys-

työtä, Narvusissa sitävastoin on yhdeksässä erässä harjoitettu perus-

teellista keräilyä (Europaeus. Länkelä. Porkka, Alava neljällä slipen-

diaattimatkalla, Ruotsalainen, joka v. 1000 keräsi yksinomaan

N'ar\iisista sekä tämän kirjoittaja.
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Kattilan runojen suhteen on huomattava, että sen kylät

ovat viime vuosisadalle asti olleet vatjankielisiä.

VatjanJcieliset toisinnot ovat: Sjögrenin jälkeen jää-

neissä käsikirjoituksissa (Ingrica) 2 numeroa, joista toinen

on julkaistu i), Lönnrotin Kattilasta muistiinpanemat 1—18,

28, 35,Ahlqvistin julkaisemat toisinnot^) 1—15, Groandstroe-

min 16—18, 26, 28—9, Boreniuksen 186, 188—91, 195—6,

198—200; Alavan») 1—40, Salmisen 1—6. Näistä toisin-

noista ovat muut paitsi Lönnrotin jaotellut eri runoiksi.

Lönnrot on kirjoittanut monta runoa yhteen, esim. n:ro

15 sisältää 255 säettä*).

Häävalmistuksia koskevat runot.

Häävalmistuksissa ei varsinaisia häärunoja lauleta.

Kosimistilaisuudessa, kihlajaisissa, susimisessa ja illan

istujaisissa käytetään miltei yksinomaan itkuvirsiä^).

Muutamien tiedonantojen mukaan lauletaan vain joskus

kosimistilaisuudessa (rahoessa t. tupakoilla) morsiamelle

runoa *):

Ai Kati, sisarueni, Sie vain väite vastaelit,

Katini, emoni lapsi, Vaiten vastahan sanelit:

Kuin sanoin tämän kesoa, Miull' on kilpi kirstussani,

Tätä vuotta vonguttelin: Takarauta täkänäin,

Teemme linnan Kivikolle, Väkirauta vieressäin;

Kastarkan kanervikolle. Lyön mie kosjot kuoUuksihin,

Sinne ei tunne kosjot tulla, Piippumiehet pistoksihin,

Piippumiehet pistiellä, Välimiehet väännöksihin,

Välimiehet vääntiellä. Toukkaan pois tupakkamie-
Tupakkamiehet tunkiella. het.

^) Sjögren, Ueber d. finnische Bevölkerung, s. 30—31.

2) Acta Soc. Scientiarum Fennicae V, s. 91—101. — ^) Suomi

IV, 7 s. 44^—^56. —• *) Seuraavassa tutkimuksessa on näistä käytetty

lyhennyksiä: Sjögren = Sj, Lönnrot = L, Ahlqvist = Aq, Bore-

nius = B, Alava = A, Salminen = S.

^) Ks. kirjoittajan: Inkerin kansan häärunoelma muinaisine

kosimis- ja häämenoineen, s. 6—38. — ®) Vrt. Lu 166.
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Tämän ranon laulavat nuoret tytöt kihloissa olevalle

neitoselle, useimmiten liekkulauluna, joten jätämme sen

varsinaiseen häärunouteen kuulumattomana käsittelemättä.

Illan istujäisissä ^) opettelee nuoriso häärunoja, mutta

erikoisesti vain tässä tilaisuudessa laulettavia runoja ei ole

kuin yksi ainokainen Porkan kirjoittama kappale, joka

kuuluu "-):

Älä nukuta unoine, Emillä sitä enemmän,
Älä meitä tyttölöjä, Huoli viittaa, huoli vaippaa.

Älä tyttölön emiäl Huoli kirstu kintaita.

Tytöiir on työtä paljo. Vakka vöitä valmiita.

Kaksi häävalmistuksia koskevaa runoryhmää Länsi-

Inkerissä kumminkin on. Toinen niistä on

Oluenkeitto-runo.

Kuten jo varemmin on kerrottu, on Länsi-Inkeristä

kaksi sataa vuotta sitten tiedonanto ^), että vatjalaiset

merkkipäiviksi keittävät melkoiset määrät olutta. Iki-

vanhaa perintöä lienee se, että oluenpanoa pidettiin eri-

koisen tärkeänä toimituksena. Oluenpanon tärkeys ku-

vastuu elävä,sti myöskin runoissa, jotka koskevat hääoluen

keittoa. Oluenkeitto-rimon toisintoja on Narvusista:

17L'L', 1777, E 51, S 782, 849, Joenperästä 171 I. Täy.lclli-

sin niistä on Joenperän toisinto, joka kokonaisuudessaan

kinilnii:

.laakko lanko, laatu lanko, Xuisinee, läpsinee.

Hiilkkii männeen kesoin Kaikkinee perehinnee,

') Ks. lahf-mmin »HSäruno.-lma», s. 33—34. — ») III 1053,

— 3) VVfbcr: Da.s verändtTtf Rnssland I, s. 68.
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Hulkku pellon pientaroissa,

Hulkku sarkoin välissä.

Kysy Luojalta onnivuotta,

Kysy Luojalta osravuotta,

Jumalalta humalavuotta.
Nii sano Luojallee:

»M[i]uir on poika naitettava,

M[i]ull' on poikamuutettava.
Luojukkaine vastaeli:

»Otot, otot, anna aikaa,

Kyir tuopi Luoja senen tun-

nin.

Ajan anteloo Jumala;
Tulloo Luojalta onnivuosi,

Tulloo Luojalta osravuosi!»

Toi L[uoja] senen tunnin,

Tuli Luojalta onnivuosi,

Tuli Luojalta osravuosi,

Olet kolme solmelliset.

Päät neljä tähilliset.

Ku tuli syvä sykysy,

Kova talvi tallaeli,

Kahet pahmaat kuominassa,

Osrat paukkiit pahmasse.
Humala tapossa huusi.

Merivesi mieltä teki,

Lähevesi läykähteli,

Ojavesi onnitteli.

Kivet kilkkiit rauniossa:

Konsa myö yhtee yhymmä,
Konsa saamme parit parvee?

Jaakko lanko, l[aatu] l[an-

ko].

Se väite vastaeli:

»Otot, otot, anna aikaa,

Tuopi L[uoja] s[enen] t[un-

nin],

A[jan] a[nteloo] J[umala],

Kyllä mie yhtee yhytän.
Saan mie teiet parveesse!»

Toi Luojo senen tunnin,

» Ajan anteli Jumala,
Pani astian teloille,

Pani kattilan tulelle.

Noissi maaha polvillee

IsTaisinee, läpsinee,

Kaikkinee, perehinnee.

Kysy Luojalta kippaa.

Armolliselta appia,

Jotta tulisi olut punane.

Tulisi verttani verevä.

Jaakko lanko, l[aatu] l[anko],

Maisto koussalla olutta:

Ei oo olut punane.
Eikä virttäni verevä.

Pihon libloja lisäsi.

Kapan kaato maltaita;

Mesiläiset mettä kantoit,

Vaapsijaiset vaahtoo kantoit;

Hiiva on alla, vaaksi päällä,

Keskellä olut punane.

Siis tuli olut punane.
Siis tuli virttäni verevä,

Olukkaine, juomukkaine,

Metoisen makeukkaine;
Ken juopi, se vaan juovupi,

Ken maissaapi, se maaha
lankeepi.

Xarvusin kappale 1777, jota lauletaan hääjuomin-

geissa sulhasen suvulle, kuuluu:

Atu lanko, laatu lanko. Ei ollut aika yötä maata.

Pää ei päässyt päänaloille^

Silmät ei siki unnee.

Panit astiat pakolle,

Laait laaiteltuasi

Kui teit tätä tekkoo

Tätä laatuu laatielit.
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Maltaat panit asteesse, Päällä vaahto valkiaine,

Itse maalia polvillaa Pohjuvee hiiva hieno,

Naisinee ja läpsinee Keskellä olut piinane.

Ja koko perehinnee Ken vaa joisi, se vaa juopuis.

Jumalaista palvomaa. Ken vait maistais, maaha
Ett' tulis olut hyväine, kaatuis.

Muissa toisinnoissa ei tähän ole suuria lisiä ja eroa-

vaisuuksia. 1722:n sisällys on: pojan emo toivoo »Luojalt'

toukovuotta, Jumalalt humala vuotta», kun poika on

naitettava »pojan polvi muutettava)). Runo jatkuu mainit-

semalla, että: »^Vntoi onni otra vuotta. Jumala humaala

vuotta, Maariaine mallat vuotta». Isä pani astiat pa-

kolle, kattilat tulelle, langeten polvilleen naisinensa,

lapsinensa ja kaikkine perehinensä, »ett tulis olut

puuaine, ett tulis vierteeni verevä». R. 51:ssä sekä

isä että äiti »hulkku peltojen peritse, kiviaitojen alatse*,

pyytäen: »Anna, Luoja, otra vuotta. Jumala, humala

vuotta; miull on poika naitettava, pojan polvi muutettava,

marjan varsi vaihettava!» Luoja antoi otra- ja Jumala

humalavuoden, joten vanha taatta sai panna astiat pakolle,

kattilat tulelle ja »katajaiset kattilaa». Samaten kuin edel-

lisessä lankee hän maahan polvilleen, jotta olut tulisi

kunnollinen. Mehiläinen kantoi mettä, vaapsiainen »vaa-

hen». S. 782:ssa, jota lauletaan vasta hääjuominkien lo-

massa, kiitellään lankoa, joka »Toi maltaat maanneläUö»,

ja samaten laati astiat pakolle j. n. e. ja »keitteli metoi mä-

kiäni, jolla sitten häissä »juotteli emäni lapset». S. 849

lauletaan samaten kuin ('(lellinen häissä kiitokseksi juo-

masta ja jatketaan:

Mistäs otit nämät duumat, Tulis olut hyväine.

Nämät duumat jahyväiset. Vieire miele nii«*l(dline,

Panit kitttilat tulelle. Taari taijon tasane.

Katajaiset kat telahan. Kyll on olut hyväine.

Itse noisit polvella Vierre miele mielelline.

Perehine j)äivine. Taari Inijon tasane;



36 Häävalinistuksia koskevat runot,

Kev vaa maisto, maalia kaa- Pojat joivad i)noIarvukseks,

tii. Naiset joivat, iiaurelivat,

Miehed joivad, mieledjäiväd. Tytöt joivat piinaaeniseks.

Oluenpano-runoa tapaamme myöskin juhlavirsissä,

kuten sopii odottaakin, koska olut niissä oli tärkeimpänä

tekijänä. Minpä Europaeus on kirjoittanut runon, jota

hän nimittää jouluvirreksi ^), jossa on kolmattakymmentä

yhtäläistä säettä kuin äsken esittämissämme toisinnoissa.

Oluenkeitosta lauletaan tuossa runossa »peremiehelle, pe-

reisännälle»:

Kuin teit tätä tekoa. Tätä huolta huolittelit

Tätä huolta huolittelit, Tämän aikuen ajaksi,

Et tehnyt peräjyvistä, Tämän tunnin tarpeeksi.

Humalan peräkävyistä. Pääsi ei päässyt päänaloille,

Teitte otrat otsimaiset, Jalais ei viljoin vuotehese,

Tapon latvemmat humalat. Käet ei kyllöin kattehese.

Kuin sie manit peltohois. Jumalaisen ainoi poikoi

Peltoon kylän perälle, Tulloo tuloi käessä,

Katsoit otrat otsimaiset, Kaavi toisessa käessä.

Ne otrat oloiksi niitit. Maista kaavilla oloja.

Kuin sie manit tappohois. Ja vetele viertyhyttä,

-

Tappoon tuvaisi taakse, Ei olit oppoisa ollois,

Kääntelisit, vääntelisit, Mielen vievä vierteheisi,

Ympäri rapaelisit. Pään hakeva haalikkeisi;

Katsoit riuvun rippiämmän, Pion liploja lisäisit,

Sen riuvun lasetit maahan, Ja mitalla maltasia.

Katsoit kiivyn käärysämmän, Kahmaloisen karkehia.

Sen kävyn käsin haroitit. Siis tuli opposa oloisi,

Peremies, pereisäntä! Mielen vievä vierteheisi.

Et silloin siki maannut. Pään hakova haalikkeisi.

Siki et unta uinaellut, Kene joi, senei juopui.

Kuin teit tätä tekoa, Kene maisto, maahan kaatu.

Oluen keitto on aivan tavallinen syysjuhlilla n. s.

»kiletoivirsissä»'^). Soikkolasta ei ole yhtään varsinaista

^) III 73. — 2j Ks. Suomi IV, 11, Lukkarinen: Inkeriläisistä

praasnikoista, siv. 87^8.
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oluenkeitto-riinoa, mutta »praasnikka-vii-.sistä» selviää, että

sitä myöskin täällä on laulettu. Esim. Soikkolan Koskis-

ten kylän runoissa ^):

Ku siä teit tätä tekoa, Siint siä otit oloiksi,

Ku siä huolta huolittelit Manittelit m[altaisiksi].

Tämän iltasi iloksi, ^lehiläinen mettä kantoi,

Tämän kuuroin kunniaksi, Vaapsahainen vaaputteli.

Ku siä manit peltohois. Jumala tuli tulelle,

Manit peltosi perille; Maariain maltaiselle,

Kumpa oli ozra oikiampi. Otti kousalla olioja:

Kumina ripsi rippiämpi. Onka opoisa ollois.

Olki kolmen solmellinen, Makias mallas vees?

^enä neljän pruussallinen. Ei oo op[oisa] olioin,

Siint siä otit oloiksi, ^lakiain mallas veen.

]Manittelit maltaisiksi. Pion liblua lissäis.

Ku siä menit tappuhesi, Kahmaloisen karkiaista.

Manit tappusi tarelle. Kyllä tuli opoisa olioin,

Käänteliist, väänteliist, Makiain mallasvees;

Ympäri rapaelliist. Kuka joi, se juopui,

Kumpa oli riuku rippiämpi, Kuka maistoi, maahan kaa-

Kumpa oli käpy kääyisämpi, tui.

Sen rivvun lasetit maahan.

Juhlarunoissa kerrotaan siis jokseenkin yhtäpitävästi

kuin häärunoissa itse olutta varten tarvittavan ohran

kasvattamisesta ja oluen keitosta. Tlääninoihin on yleensä

hyvin vähän sekoitettu mitään kristillisiä ain«'k-;ia. Keit-

täjä maistaa itse olutta ja lisää makuansa myöten maltaita

ja humaloja. Juhlavirsissä sen sijaan Jumala ja .Maaria

tulevat »koussalla» maistelemaan. Ainakin Maaria on

myöhäinen lisäkoriste; vaikeata sitävastoin on sanoa, oliko

ammoisina aikoina tapana antaa keitettäessä jumalille uh-

riksi olutta, vai onko tämäkin vain ninollisen mielikuvi-

tuksen laatima koriste.

»Praasnikkaninoihin» ci ole scknantuniit lu(»ta nicr-

'i III ir)r,R. vrt. SnikkMj.iii riiiKij.i l..'..") r,".
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killistä ohran, humalan ja vedeh puhelua yhtymisestänsä.

Hevaan alueella en ole tavannut hääoluen keittoa koske-

vaa runoa, mutta runo oluen keitosta ja ohran sekä huma-
lan puhelusta siellä, kuten jo K. Krohn on huomauttanut ^),

kylläkin lauletaan. Vepsän kylästä on Porkka saanut

vanhalta tietäjältä Olekseilta (jota Kristukseksi mainit-

(tiin) runon (P I 162):

Hyvä mies olloisen keitti,

Paremp pani hummalan;
Ei ala olut kävellä,

Kupaella miehen kuraa.

Mehiläin oli mieloi lintu,

Mieloi lintu, kieloi lintu,

Lensi hän keittäjän käsillen,

Parentajan peukaloillen,

Siit alkoi oloi kävellä,

Kupaella miehen kurna,

Metoi miehen mellikkoja.

Miksi olioin ilota juoman,
Miehen kurnan kunniatakf

Oloi kieloilen panniis,

Läkinöillen luotteliis:

»Taitan tammivanteheen,
Ulos pohjaan porotan,

Torkun toiseen talloon,

Yli aijoin naapuriin,

Missä miä oon ilolla juotu,

Miehen kurna kunnialla.»

Humala tapusta huusi,

Odra pellon pientaresta:

Konsa me yhtehen yhym-
män,

Siit me miehen juovutamman
Ja miehen ilolla piämän.

Päällittäin katsoen tuntuu siltä kuin Oleksei olisi lau-

lanut loppukappaleen väärässä järjestyksessä: humalan ja

ohran puhelu (säk. 22—26) sopisi paraiten runon alkuun.

Medussista onkin runo, joka alkaa:

Humala tapoist huus, Lens hään mettä ottamaan,
Odra pellon pientaraast: Toi hään keittäjän käsille,

»Kons myö yhteen yhymmä?» Pehmertajan peukaloille.

Hyvä mies ollun keitti, Siit juuvvaan tätä olutta

A paremp pani humaalan. Kunis toista keitetään.

Mehiläinen mieloi lintu

Olen tavannut tämän humalan ja ohran puhelun

sekaantuneena aivan vieraaseen runoon. Narvusin Kul-

1) FUF I s. 62.
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laan kylän runo ^) Kaarelair Ylikylän neidosta, joka ei

tahtonut mennä päivälle eikä kuulle vaan rantuelle mie-

helään, loppuu seuraavasti:

Humala peJtosta huusi, Naiset naastiksi tiemmä,
Otra mullasta myrähti: Tyttäret verellisiksi,

Kons myö kokkoo saamma. Pojat puolimielellisiks.

Siis myö miehet miellytämme,

Seuratessamme edelleen runoa tapaamme, Tyrössä

(aivan Hevaan rajalta) Europaeuksen vaillinaisesti pape-

rille paneman kappaleen ^):

Humala taposta huusi, Hullut teppeloitteleepi,

Otra pellon pientarelta: Viisahat toruttele[epi].

Konsa me yhtehen yhymme

Vatjalaisilta, ei ole kirjoitettu muistiin humalau, oli-

ran ja veden keskustelua, mutta oluenpanosta on Ahl-

qvistilta eräs kappale juhlarunosta A 18. vrt, L 19. jota

hän nimittää syksyvirreksi:

Pere'-mes, pere'-isäntä, Se tuli mötu makea.
Pani assiat pakole, Kui' jöimma sitä olutta,

Lato latwadzet umalat, Maislimma sitä mötua,
Lahci \virte' johsemäse. Meni mesi po\vweleni.

Sima 8e siiämeleni.

P^telä- ja Keski-Inkeristä en ole löytänyt ainoata-

kaan kappaletta. Vasta monien kymmenien virstojen

päässä edellämainituista laulupaikoista tapaamme Suomen

rajoilla toisintoja. Viiolecn Alakylässä lanlcftiiii Saxbärk-

ille2):

») m 68'i. ^ 2| Fol. III .3, 75.

2) ii:rot 26f) ja 2]r> h.
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Humala taposta huusi, . Sitt on leikki lyötäminen,
Otra pellon rinteheltä, Tanssu tallajaltaminen.

Vesi päivästä (t. kaivosta) Join mie jouluna olutta,

syvästä:

Kons me yhteen yhymme"? Tuolta lauloin laskiaissa.

Joulun pitkinä pyhinä. Tuo oil päässä pääsiäissä,

Pääpyhinä pääsiäisnä; Helluntaina heitin pois.

Vuoleen naapuripitäjästä Lempaalasta on seuraava

Eeinholmin muistiinpano ^):

Humala taposta huusi, Pääpyhinä pääsiäissä.

Vesi on kaivosta syvästä, Kotihese ne muut männöö,
Otra i^ellon pientarelta: Majoille matkustavat,
Millo me yhteen yhymme? Mull ei kurjalla kottii j. n. e.

Joulun pitkinä pyhinä,

Vienan läänissä Uhtuessa tapaamme niinikään hu-

malan ja ohran puhelun ^):

Humala puhuvi puusta, Konsa me koolle saamma,
Osra pellon pientaresta. Ystävät vihollisiksi"?

Vesi kaivosta syvästä:

Eunoalueen äärimmäisessä päässä Lonkassa on tämä

runo Lemminkäisen virsiin yhtyneenä säilynyt Päivölän

pitojen valmistusten kuvauksessa. Osmotar oluenseppo

on se, joka täällä hääoluen keitti. Eunossa on seuraava hu-

malan, ohran ja veden puhelu ^):

Humala huusi puusta, »Konsa me koolla saamme,
Vesi Juort[aninJ joesta, Millon yhteen yhymmä?»
Ohrat pellon pientaresta:

Kun ei olut ota hapatakseen, niin mehiläinen kantaa

mettä ja simaa, joten se saatiin käymään.

1) Reinholm G 6, 9, A IV 58.

-) Vienan läänin runot II s. 302; 6 ja Lönnrotin muistiin-

panemana A II 9 n. 57; vrt. Humalan synty, B III n 29, Lat-

vaj. ja Cajan 31 a. — 3) VLR 816.
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ISTäin olemmekin pääpiirteissään .seuranneet oluen

keittoa koskevia runoja Xarvan joelta Vienan rannoille

saakka. Inkeristä ensinnäkin on pantava merkille, että

runoa on tavattu vain sellaisissa kylissä, missä asuu inke-

rikkoja: Narvnsissa, Joenperässä, Tyrön Kankaisten ky-

lässä, mutta idempänä ja etelässä sitä ei tunneta. Koko
laajalta savakko- ja äyrämöisalueelta siitä ei ole jälkeä-

kään tavattavissa. Turhaan sitä myöskin etsii äyiämöist«n

pääasuinpaikoilta (Tyröstä. Hietamäeltä, Tuutarista ja

Liissilästä). Vasta Suomen rajalla, missä vielä on säilynyt

pieni jäännös inkerikkoja, on jälkiä myöskin oluen runosta

ja nimenomaan humalan, ohran ja veden keskustelusta.

Kun Länsi-Inkerissä sekä Hevaan jokivarrella asuvien

ja Suomen rajaseudun inkerikkojen väliin on 1600-luvulla

tunkeutunut savakkoja ja äyrämöisiä. joilta ei ole tavattu

yhtään ainoata kappaletta tätä iiinoa, on luultavaa, ettei

ainakaan tämä runo ole voinut kulkeutua lännestä itään

^ikä päinvastoin enää IGOO-luvulla tai sen jälkeen.

Onko edes Suomen Karjalassa tätä runoa, en voi

varmuudella sanoa, mutta äskeisen päätelmän tekemiseen

tuskin sanottavasti vaikuttaa, vaikka sieltä joku katkelma

tavattaisikin.

Mitä tulee Viron toisintoihin on jo Kaarle Krohn

esittänyt 1) siellä tavattavat muodot 2). Hän on löytä-

nyt toisintoja, joissa on sama perusajatus kuin ink<'riläi-

sissä. Äärimmäiseltä Mron lnii)niisk(»lk;ilf;i TTiiiidcinceste

seurakunnasta on toisinto ^):

Ilumal uikasi oruna, Vajom vaadide vahele,

Kesu keeruti mäele, VOtam meele mecste päiista,

Vesi lauli laineelhi: Natukese naiste päästä,

Kuna me kolmi kokku saame, Poole meele poiste päästä,

Siis me tiikini tiiiidrrisse, Tiiki meelt tiulniku päästä.

») FUF I s. .59—02. 2) Kaikki virolais.-t nin<it eivät ole

nykyil.-in kaylcttäviss.1, jot«'n on tjilla haavaa niah<lnfonla saaria

täyttä varinuulta. - ') H II 2'i, '/.\H.
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Epäilemätöntä on, että suomalaiset sekä tämänta-

paiset virolaiset toisinnot, joita edellämainitussa tutki-

muksessa esitetään muutamia, edellyttävät yhteistä alku-

perää. Kulkeutumisesta lännestä itään on kumminkin en-

nenaikaista puhua, ennenkuin toisinnot seulotaan edes kai-

kista maakunnista.

Suunnitelmamme mukaisesti on jätettävä Viron toi-

sintojen kehityksen tarkastaminen. Mutta koska K. Kroh-

nin arvelu, että »on enemmän kuin todenmukaista, että

tämäkin [runo sangen myöhäisenä aikana] on vaeltanut

niin monen muun runon tietä Virosta Inkeriin ja Suomen
Karjalan läpi», Inkerin suhteen kaipaa lähempää tarkis-

tusta, niin lienee paikallaan, että tässä luomme silmäyksen

siihen, mitä oluen syntyä ja keittoa koskevista runoista

aikaisemmin on väitetty ja minkälaisilla perusteilla.

Suomalaiset Oluen ja humalan runot ovat jo vuosi-

kymmeniä olleet tutkijain huomion ef5ineenä mordvalai-

silla ja suomalaisilla tavattavan samantapaisen oluen syn-

tyrunon johdosta, vaikkeivät tutkijat ole kosketelleet

Länsi-Inkerin häissä laulettuja oluenkeitto-runoja.

Ahlqvist huomasi matkoillaan ^) ensimäisenä (v. 1857),

että mordvalaisillakin on samanlainen runo oluen synnystä

kuin suomalaisilla. J. Krohn otti kaksikymmentäviisi

vuotta myöhemmin tämän runon laajemman vertailun

alaiseksi, löytäen suomalaiselle runolle mordvalaisten li-

säksi vastineita sekä Virosta että Liettuasta -). Hän to-

teaa, että mainittujen kansojen oluen runoissa on yhteistä

»humalan, ohran ja veden yhtymisen toivo» ja sanoo sen

johdosta: »Se nähdään myös virolaisilla sekä mordvalai-

silla ia mahtaa siis olla ikivanha yhteinen laina
Liettualaisilta. Lainaamista todistaa se seikka,

2) Suomi 1857, s. 10. — ^) J. Krohn: Suomalaisen kirjallisuu-

den hitoria, s. 167 ja 332—3.
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että Itä-Suomalaisten olut vieläkin pannaan ilman huma-
latta.» R. Paasonen julkaisi v. 1897 kirjoituksen »Itäsuo-

malaisten kansain runoudesta» ja koskettelee siinä mord-

valaisilta tapaamansa oluen synty-runon johdosta yhtä-

läisyyksiä, lausuen: »Todellakin hämmästyttäviä vertai-

lukohtia tarjoovat vastaavat suomalaiset runot, melkeinpä

tekisi mieli sanoa mordvalaisten runoa suomalaisten toi-

sinnoksi ^).» Tästä yhtäläisyydestä arvelee Paasonen:

»Oletusta, että mordvan ja suomen runo olisivat vanhaa

yhteisperua, näyttää kuitenkin vastustavan se seikka, että

humalan ja oluen nimitykset ovat sekä mordvalaisilla että

suomalaisilla vierailta kansoilta myöhemmin lainatut, edel-

lisillä turkkilaiskansoilta (ja venäläisiltä), jälkimäisillä

germaaneilta ja liettualaisilta.» Paria vuotta myöhem-
min huomauttaa A. R. Niemi kirjoituksessa »Loitsuninou-

temme synnystä» suomalaisissa loitsu-runoissa tavattavan

ja mordvalaisen humalan synnyn yhtäläisyydestä -). Liet-

tualaisesta runosta »Humalan kerskaus» sanoo hän v. 1911

seuraavasti ^): »Että virolais-suomalainen runo on yhdis-

tettävä ylläolevaan liettualaiseen, näyttää epäilemät-

tömältä; mutta jos sen karakteristiset osat lätistä puuttu-

vat, kuten näyttää, vaatii tämänkin nmon kehityksen sel-

vittäminen vielä tarkan erikoistutkimuksen.»

Yksityiskohtaisesti on tätä runoa K. Krohn käsitel-

lyt loitsuninojen syntyä tutkiessaan*), multa tietysti

loitsututkimuksessa etupäässä näkökannalta, onko runoa

oluen synnystä pidettävä loitsuna ja nimenomaan suoma-

lais-mordvalaisena aikana — siis n. 2500—^,'3000 vuotta

sitten — syntyneenä. Tuloksena on. ettei sitä voi katsoa

loitsurunoksi. Liettua laisen, virolais-suomalaisen ja mord-

1) Valvoja 1897, s. 137.

2) VirittHJa 1899, .s. 60—61. — ») Suoiiuilaiscn Ticdcakalfniian

Esitflmilt ja fH.ytakirjat 1911 I, .s. 19. — *) FUF I,Wo nn<i \vann

entstandi-n du; finnischen zauborliedcr. siv. r,k 67: K.il.\ ihm rn-

nojen historia 528—30, 830—1.



44 Häävalmistuksia koskevat runot.

valaisen runon yhtäläisyydet K. Krohnkin myöntää. On

siis ajateltavissa laina. Mutta virolaiset eivät ole voineet

lainata runoa suorastaan liettualaisilta, ilman lättiläisten

välitystä, koska lättiläisten asumat maat kantasuomalai-

selta ajalta saakka ovat eroittaneet liettualaiset ja suoma-

laiset. Lättiläisiltä ei ole sellaista välittävää muotoa ta-

vattu 1). Vielä kaukaisempiin aikoihin täytyy palautua voi-

dakseen otaksua, että mordvalaiset sen ovat saaneet lainana

ollessaan liettualaisten kanssa kosketuksessa. Krohn ar-

velee: »Onpa vielä kolmaskin selitys yhtäläisyydestä ja eipä

vain mahdollinen, vaan sangen todennäköinen. Suuri osa

mordvalaisia lauluja on selvästi venäläistä alkuperää, ja

niinpä saattaa olla tässäkin tapauksessa.» Lisäksi viita-

taan muutamiin venäläisiin lauluihin, joissa humala yksinpu-

helussa ylpeilee vaikutuksestaan. Krohn jatkaa: »Laulumme

voisi siis olla slaavilais-liettualainen — ei välttämättä yh-

teisestä alkuaiheesta, vaan yhtä hyvin lainaamalla saatua

omaisuutta. Se voisi olla toiselta puolen venäläisiltä vael-

tanut mordvalaisille ja taas toiselta puolen, kuten sanottu,

lättiläisiltä virolaisille ja virolaisilta suomalaisille, vieläpä

sangen myöhäisenä aikana, jolloin kaikki jo olivat asettu-

neet nykyisille asuinsijoilleen.»

Tämä olettamus olisi mahdollinen, jos venäläisiltä

olisi löydetty runoja, joilla on yhtäläisyyksiä ja lättiläi-

siltä liettuan ja viron välimuotoja. Mutta kumpaakaan ei

toistaiseksi ole huomattu, joten tätä olettamusta ei voida

pitää varmana ennenkuin on löydetty venäläinen ja lätti-

läinen välittävä muoto. Toisin sanoen: Emme rohkenisi

tehdä mitään päätelmiä runon iästä sellaisen hypoteesin

perusteella, että sekä venäläiset että lättiläiset ovat suo-

^) Krohn viittaa Ullmannin toisir^toon, mutta siinä on vain

sanottu humalan kiipeevän puuhun, josta näkee ohran, ja hu-

malaa moititaan siitä, että se saa miehet humaltumaan ja horjuile-

maan.
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malaisille lainanneet sellaista, mitä heillä itselläänkään ei

toistaiseksi ole tavattu.

Olisiko siis edes mahdollisuuksia, että oluenkeitosta

ja sen vaikutuksesta juojiin on laulettu jo kantasuomalai-

sena aikana, jolloin suomalaiset olivat liettualaisten naapu-

reina. Ensiksikin on huomattava jo tämän juoman nimi-

tyskin, joka on peruisin kantasuomalaiselta ajalta (liett. ahis

= olut) todistaen siis, että oluen käyttö on ollut suomalai-

sille tunnettu jo ajanlaskumme alussa ^). Myöskin humala

on kantasuomalaiselta ajalta i^olveutuva sana, todistaen,

että sekin on ollut tunnettu kasvi jo ajanlaskumme ensi-

mäisiltä vuosisadoilta. Ja Viron toisinnoissa sanotaan' hu-

malan kasvavan pensaikossa tai norossa, joka sekin viittaa

villihumalaan.

Mikään ei siis estä hyväksymästä J. Krohnin lau-

sumaa arvelua, että hääpidoissa ja juhlissa jo niinä aikoina,

jolloin suomalaiset vielä olivat liettualaisten kanssa koske-

tuksessa, laulettiin iloisella päällä ollessa oluen kunniaksi

lauluja, joissa kuvailtiin oluen syntyä ja sen ominaisuuksia.

Kun kenan olut oli tunnettu jo kantasuomalaisena aikana,

on päinvastoin outoa, jos sitä ilotta ja laulutta juotiin

useita vuosisatoja.

') Ei ole kielitieteen kannalta ratkaista onko sana baltilaista

vai fij^rnianista alkuperää. Ks. E. .V. Setälä: Bibliographisches

verzeichnis älteren germanischen bestandteile inden Ostseefinnisclien

sprachen, s. 76. Krohn puhuu »oluen humalasta valmistuksesta»

(KRII s. 831) vedoten F. Teizneriin, että tämä »valmistus» on »gal-

lialaisissa luostareissa keksitty 8—9:nnellä vuosisadalla, tuli Saksa-

laisille tunnetuksi vasta tuhat vuotta sitten, ja Liettualaisille vie-

läkin myöhf-mmin». Tähän (m huomaut«'ttava, etteivät suomalai-

set ole valmistaneet olutta humalasta; humalf»ja käytt-ftiin

vain mausteina. Humala on kasvanut villinä kaikkialla Europassa,

ci ollut mikään »keksintö» heittää olu^n sekaan humalan aromaatti-

sia n. s. »käpyjä», gallialaisista luostareista emme katsoisi olevan

syytä lähl<'ä tätä »keksintöä» juontamaan yhtä vähän kuin katajan-

marjoja y. m. mausteitten käyttämistä <>luenpano,ss;i. Knk'>ii;i;in

toin<Ti asi;i rm humalan viljclcmiiuii.
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Eiinosta ei siis tähän saakka ole todistettu muuta kuin,

että samantapaisia muotoja tavataan mordvalaisilla, liet-

tualaisilla, suomalaisilla ja virolaisilla, ja että sitä suoma-

lais-virolaisella alueella, mikäli tiedetään, tavataan vain

ikäänkuin eristettyinä saarelmina Virossa, Länsi-Inkerissä,

Suomen rajalla ja runoalueen äärimäisessä pohjoisessa

päässä Vienan läänissä. Tästä tutkimuksesta käynee sitä-

paitsi selville, ettei virolainen runo »enemmän kuin toden-

peräisenä» kuten on arveltu, ainakaan Inkerin läpi ole

katkeamattomana virtana kulkeutunut 1600-luvun jäl-

keen.

Kursi- eli kupelileivän paistaminen.

Kursi- 1. kupelileivän paistamisen suorittavat kylän

naiset. V. Porkka kirjoittaa siitä ^): »Hää-aattona kut-

sutaan he kaikki ynnä sukulaiset 'kupelille', jota varten

olutta on runsaasti varustettu. Silloin naiset 'kuvaavat

kupelileivän' ja panevat sen uuniin paistumaan, tarttuen

lapion varteen niin monta kuin heitä vaan suinkin mahtuu.

Kun leipä on paistunut, katsoo morsian, onko se 'onnileipä^

vai 'itkuleipä', ja koska hän tavallisesti huomaa sen jälki-

mäiseksi, niin hän valittaa itkulla surullista tulevaisuut-

tansa 2).»

Tässä tilaisuudessa ei luultavasti Länsi-Inkerin alu-

eella ole pitkiä runoja laulettu, kupelinpaistamistilaisuu-

teen kuuluu sen sijaan joukko morsiamen itkuja. Eräässä

häätapakuvauksessa^) mainitaan kumminkin, että kun leipä

on kypsynyt ja otettu uunista, hypittelevät eukot sitä hyp-

pysissään hokien:

^) Valvoja 1883 s. 262. — ^) Ks. lähemmin »Inkerin kansan

häärunoelmaa, s. 44—49 ja Porkan »Pulmavirsiä» n:o 97 a.

^) Lukkarinen: Naimatavoista Länsi-Inkerissä.
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Kuhun paan kupelini ?

Paanko kuuksi kumottamaan,
Vaiko päiväks paistamaan?

Hevaan Lenttisistä on Varvana eukon laulama ku-

pelileipää koskeva runo. Hän on kertonut Porkalle ^), että

»nuohinaiset» (sulhasen sukulaiset) laulavat kupelileivän

paistamistilaisuudessa sulhaselle:

Hospoti opastamaan,
'Jumalainen nevvoimaan!
Siun ehtoisa emmois,
Ku noisi makkaamasta

5 Tänä huomenna varrain,

Ennen päivöin nousen-

naista.

Kuu Jumalan koitannaista

Aurinjion ylenöväistä.

Pesin pienet silmäiseen,

15 Karsin kaiat kämmeneen,
Luottaisin pojulle polvin,

Einnoin Eistuksen etteen.

Maahan polvin Maariallen.

Poltti kobran kynttelii,

15 Toisen tuohusta vahaista.

Siit mani kivikottaa

Tulipuikkoin käessä;

Siefiloin jauhot siepoitteli,

Jauhot vakkaa vajotti,

20 Loi päälen Luojoin rissin,

Heitti herroin siunauksen.
Tuli kivikoasta

Tulipuikkoin käessä.

Jauhovakka kainalossa.

25 Leipoi leivän löyhytteli,

Loi päälen Luojoin rissin,

Heitti h[erroin] s[iunauk-

sen].

Paissu. paissu velloin kakku,
Ylene kuppeelileipä

30 Lieslavvan levyeksi,

Peräpaaen paksueksi!

Kiukaa karrottukaan,

Peripaasi paistukaa n,

Lieslauta levit kään

!

35 Äsken ulos saatakaan
Kiukoa purettakaan
Laki päältä otettakaan!

Suomenkielisessä asussa ei kupelileivän paistamisesta

Inkeristä ole muita kuin nämä kaksi toisintoa. Hevaata

idempänä Inkerissä ei häätapakuvauksissa enää edes mai-

nita koko kui)elileivän paistamista. Edellisen toisinnon

(P 16) säkeet 1—15 ovat tavallisia muissa ninoissa, joten

ne alkuaan eiviit liene ku]>eIiiii»a.istoniiio<ui sepilelt yjä 2).

») F. 16. — ») Esim. Hrvn.ui ;ilii.

valio vettoa (P I 31 fi).

niimss;i: I,(iin iniii jiiii-
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Vatjalaisiin häämenoihin sitä vastoin kuuluu

myöskin kupelileivän paistaminen siilien liittyvine runoi-

neen. Sitä on toisinnot: L 15, B 186, A 2 ja 3.

Lönnrotin kirjaanpano kuuluu:

Last' avittakaa Jumala, Kasva kursi, kaunis koori

Avitaka armolline! Padja ahjo paksuuttai,

Millen naisin nommoani, Ladja ahjo ladjoutta!

Ainjani ajattelian.

Muistiinpanot B 186 ja A 2 ja 3 ovat jonkun verran

edellisestä poikkeavia:

Lööri, lööri velvyttäni (laisuttani)!

Cylize kursi, cärze (kähse) kursi,

Cyhze kursi kauniz-koori,

Ahilavvaa la Mutta,

Lee korvaa körkÖutta,

Arinaa paaöö paksuutta!

A 3:

Cyhze kursi kauniz-koori,

Lee korvaa kÖrköuutta,

Kahöö lavvaa lad'duutta!.

Kaliöö viiä kammarii,
Kölmöö yli kötöjö.

Virossa ei tavata kupelileivän paistamista eikä myös-

kään Karjalassa. On mahdollista, että tämä tapa on ve-

näläisiltä opittu. Mordvalaisilla se myöskin tavataan. A.

Hämäläinen sanoo siitä ^): »Huomattava toimitus puheen-

alaisessa häämenojen kohdassa on n. s. suuren piira-

kan eli h ä ä 1 e i V ä n valmistaminen. Morsius-

taloon mukaan otettavaksi valmistetaan hyvin suuri pii-

rakka tahi leipä (luovoii-kse, luksa, toj-praka, poks-pfaka,

kufnik), joskus 1—1 V2 Poudan painoinen, puolentoista

arssinan läpimittainen. Tätä paistamaan kokoontuu hää-

') A. Hämäläinen: Mordvalaisten, tseremissien ja votjakkien

kosinta- ja häätavoista, s. 64.
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aattoiltana sulhastaloon sukulaisia, ja toimitetaan se eri-

koisia menoja noudattaen. Hääaattopäivä on joskus saa-

nut siitä nimityksensä (pfakaii paiimo t>i, piirakan leipo-

mapäivä).» Hääleivän valmistaminen on myöskin yleinen

venäläinen tapa. Tiedetään, että muinen venäläisten tsaa-

rien ja ruhtinaiden häissä oli ritualinen hääleipä niin suuri,

että sitä kantoi neljä miestä sametilla verhotuilla paareilla.

Ja vähävenäläisistä on tiedonantoja, että he seremonialli-

sia 1 a u 1 u j a laulaen ennen häitä valmistivat useam-

pia »korovai-leipiä» ^). Kun kupeli- t. kursileivän valmista-

minen tavataan myöskin Galitsiassa ja Puolassa, on se

siis yleis-slaavilainen tapa ja lienevät vatjalaiset sen oppi-

neet venäläisiltä naapureiltansa ja heiltä se sitten on jou-

tunut inkerikoille.

Pintapuolisesti katsottuna näyttää Hevaau iiino koko

kehittyneeltä. Monta tätä tilaisuutta varten sepitettyä

säettä siinä ei kumminkaan ole. Sen 24 ensimäistä säettä

ovat yleensä naisten aamuaskareista käytetty. Vain säk.

25—37 ovat varsinaisia kupelileivän paistamiseen kuu-

luvia runoja.

Vaikeata on päättää, ovatko sekä vatjalaiset että He-

vaan inkerikot erikseen oppineet tavan venäläisiltä, vai

ovatko vatjalaiset sitä ensiksi alkaneet käyttää ja Hevaan

inkerikot sen näiltä omaksuneet. Tätä tapaa on voitu käyt-

tää jo muutamia vuosisatoja, vaikkei siihen liitykään

kehittyneitä runoja. Ovathan esim. avioparin vihkiniin<Mi

ynnä monet nuiut kirkolliset tavat olleet käytännössä

useita satoja vuosia, mutta siitä huolimatta ei niistä ole

yhtään ainoata runoa ^). Srdlaiset seikat to listavat, ettei

myöhäsyntyisiin ta])oihin yleensä enää ole sepitetty uusia

runoja. Häärunoja liittyy vain vanhoihin häämenoihin.

') Hämäläinen m. t. s. 67.

^) Tavataan vain kaksi säottJi, nekin naitiiiinvnssa: Ncittä

viotaissä vihille pantai.s.sa papin ctehen - - ei k;» niitäkän L-I:ssa.

4
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Kylvetysruno.

Kylpeminen ennen tärkeille matkoille lähtöä lienee

ikivanha suomalainen tapa. Lemmennosto -taioissa on kyl-

vettäminen tärkeänä tekijänä. Häätapojen tutkijat ovat

huomanneet, että monet kansat avioliittomenoissa käyttä-

vät peseytymisiä ja kylpemistä, joilla on puhdistusseremo-

nian luonne.

Vatjalaisilla ja Länsi-Inkerin inkerikoilla kuuluu tär-

keimpiin häävalmistuksiin sekä sulhasen että morsiamen

kylvettäminen, jota ei sovi laiminlyödä. Olemme toisessa

jiilkaisussa kertoneet millä menoin morsiamen ja sulha-

sen kylvetys toimitetaan ^), joten sen tässä voimme sivuut-

taa.

Kun morsianta kotonaan ja samaten sulhasta iltaa

ennen häitä saunassa kylvetetään, kokoontuvat kylän ty-

töt saunan eteiseen tai edustalle, jossa he virittävät kyl-

pijälle laulun, jossa kuvataan, miten tärkeä tämä toimi-

tus on ja mitä onnea koituu, jos se oikein suoritetaan.

Sekä morsiamelle että sulhaselle lauletaan jokseen-

kin samat sanat, alkupuhuttelu vain on luonnollisesti eri-

lainen. Morsianta kylvetettäessä kuuluvat alkusanat:

N. sisarueni,

N. emoni lapsi.

Kylve, kylve, jne.

Sulhaselle laulettaessa mainitaan ensin nimi tai aletaan:

Miun viljo velvyeen.

Ehtoisa emoini lapsi,

Kylve, kylve, jne.

Tätä runoa on N a r v u s i s t a muistiinpanot: 395, 900,

Inkerin kansan häärunoehna, s. 55—58, 65—67.



Kylvetysruno. 51

922, 1761, 1844, 1847, 2018, 2113, 2135, 2436, 2493, (R

213). R 457. 500 (501), 510, 529, S 733, (896).

Xiissä on seuraavat säkeet eri vivahduksineen:

1. Katini t. Ajuni, sisarneui R 457.500, S 733
2. Katini t. Ajuni, emäni (-moni) lapsi R 457,500, S 733
3 A. Kylpii, kylpii kypeny(v)eni t. yi. 1844, 1847

B. Kylve(kko)t. kylpi(ik)kö kypeny(v)eni
C. Kylpiikkö päivyeni R 500
E. Kylven (kypäjueni) kypenyeni 395
F. Kylpiko kypärueni S 900

4 A. Vallaa, vallaa vaahtniein 2113, 1844
B. Vallaa vaahteraisii(v)eni (vaahtereni) 1761. 2018,

2135, 2493, S 900

C. Vallaile (vallaaele) vaahtiieni 2436, R 457
D. Vallaa varpulaisueni S 922
E. Valaan velvyeni 395

5 A. Kylpii kolmella lehellä (leholla) yi.

B. Kylvit kolmella lehellä 2113
C. Kylpi kymmene lehellä S 900
D. Koivun kolmella lehellä 8 922

6. Kolmell koivu(n) oksa(i)seIla R 457, S 900,922
7. Xeljäll lepä lehtyellä R 458
8 A. Viijell (-en) vitsan varpue(e)lla yi.

9 A. 8e on (siulle) sanato(i)n sauna 395, 2018
B. Tämä on sanatoin sauna 2135, 2436

10 A. Se on siunattu löyly 395
B. 8e siulle viatoin löyly 2018
C. Tämä on (siul') kirotoin löyly 2135, 2436

11. Virkkamatta vesi tuotu 395
12. Sanomatta sauna lämmitetty 395
13. Kuin kylvet kypenyeni 395
14 A. Vallaa vaahteraisueni (vaahtaraisuveni) 2113, 2135,

R 500
B. Valaa vaahturaisueni 733
('. Vallaa, vallaa, vaahtera ine R 529
I). Valaat velyeni 395

15 A. Vallaakko viiellä (-llaisella) veellä 2135, S 733
B. Vesi on tuotu kolmi-joesta 2436
r. Vallaa viijollä vicllä (veellä) 2 «93. H 500
I). Vallaa lövlvsse makkies S 900
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E. Vallaa viellä laatuisalla E 510

16. Oluo löylys makkies

17 A. Yksi on merosta tuotu 2436

B. Yhellä meri-vi'ellä 2493

C. Yhest toi (Yhtä on) ojasta vettä S 922, E 457

18 A. Töine on ojast otettu 2436
B. Toisella Lavvaz-vi'ellä 2493

C. Toista merestä vettä E 457

19 A. Kolmannen' joki-vi'ellä 2493

B. Kolma(a)s on tuotu Laukahast' 2436

C. Kolmannest toi merestä vettä S 922

D. Kolmas vettä lälitehestä E 457

20. N^eljännelP kaivo-vi'ellä 2493

21. Viiennell' oja-vi'ellä 2493.

22 A. Vallaa veellä Lavvazveellä 1844, S 900.

B. Vallaa(lia) (vaUaa) Lavvas-vi'ellä 2436, E 529

23 A. Lavvas viellä (veellä) laatu (i)salla 1761, 1847, E
510, 529

B. Laatuisalla (-ukkaalla) Lavvazveellä 1844, 2113,

2135

C. Lavvazvezi laatusempi S 900

24. Ku vallaad Lavvaz-vi'ellä (savvas-?) 2493, S 733,

E 500

25. Lienet (tulet) mui(s)ta laatu (i)sampi yi.

26. Valläa(lia) (veeUä) ojaveellä 2436, S 900

27 A. Kuin kylvet ojavesillä 395

B. Ko (see) vallaat ojaa viellä 2493, S 733

28. Ojaveellä (-viellä)" onnekkaalla 1761, 1844, 2113,

2135, E 457, 510, 529, S 922

29. Siis (tulet) liet mui(s)ta onnekkaamp(i), yi.

30. Onnella eläikseis E 457, (S 922)

31 A. Vallaa, vallaa kaivoviellä E 529

B. Vallaa veellä kaivoveellä 1844, S 900

32 A. Ku(i) vallaat kaivo veellä 2493, 500, (S 733)

B. Kuin kylvet kaivovesillä 395

33 A. Kaivoveellä kauno (i)sella (-nihilla) 1761, 1847, 2113,

2135, E 510
B. Kaivovesi kainoisempa S 900

34 A. Siis lie(ne)t mui(s)ta kauno(i)semp(i) (kaunihimpi)

395, 1764, 1844, 1847, 2113, E 500, 510, 529.

B. Siis sie liet kainosemp S 733

C. Siis tulet muita kaunoisempi 2135
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D. Siis liet kavalamp muista 2493
35 A. Pese jokiveellä joiitusalla 1761

B. Vallaa, vallaa (veellä) jokiviellä R 529, S 900
36 A. Jokiviellä joiitevalla (joiitusalla) 1847, E 529.

B. Jokivesi joiitusempi S 900.

37 A. Kuin kylvet jokivedellä 395
B. Ku vallaat ojavi'ellä 2493

38 A. Siiz liet muita joutevampi E 529
B. Siis liet mui(s)ta joutusamp(i) 395, 1761. 1847,

2493
39. Valaa veellä läheveellä 1844
40. Läheveellä lämpösellä 1847
41. Lähevesi lämmäikseis E 457
42 A. Siis liet muita lämpösemp' 1847

B. Siiz liet miestä lähevämp 1844

C. Lämmällä eläikseis E 457
43 A. Vallaaha meron vi'ellä 2436

B. Vallaaha veellä meriveellä (t. meron vi'ellä) S 900
44. Ku (sie) vallaat meriveellä 2493, E 500, S 733

45 A. Meriveellä (-viellä) mielevällä 1847, E 510.

B. Meriveellä miehiisalla 2135

C. Merivezi meeluisempa S 900
46. Merivesi mielikseis (meelikses) E 457, S 922

47 A. Siiz (Se) liet mui(s)ta mielevämp(i) 1847, 2436,

2493, E 500, 510, S 733

B. Siis tulet muita mieluisempi 2135
C. Leenet muita meelevärap S 922

48 A. .Mielillä elelläkseis E 457
B. Meelekses elätäkses S 922

49. Siis ellöö a inu o sisarueni S 733

Eopsun toisintoon 2436 on liittynyt vielä säkeet:

Pään pesijä pienokkaine. Pese pää välkijaksi.

Kudriin karsija kanainr, Kndrat kullan kjirvaiseksi!

Feodormaan toisinnossa E 500 on kaksi edellä olevaa

säcttä ja lisäys:

Katini, sisanioni, ltk«- ])ili(t kyyneliä,

Katini, «'inäni lapsi, Kalimalo halu vesiä!

,0 Itke hoz fi itkettäisi.
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Kallivieren kylvetysruno alkaa:

Katini, sisarueni,

Nousekko pohulle polvi,

Maalia Maaria ettee,

Kiusi Kristiikse ettee,

Kysy luojalta lupiaaa,

Jumalalta terveyttä!

Jumalall on onne ohjat,

Luojalla luku avaimet;

Kelle tahtoo, sille antaa,

10 Kelle loi, sille lupas. E 457

Feodormaan toisinnon kaksi ensimäistä säettä kuu-

luvat kylvetysrunoon, mutta sitä seuraavat morsiamen-

itkettämisvirsiin. Kallivieren toisinto kuuluu läksijäisvir-

siin, joissa sulhoa morsianta noutamaan lähtiessä kehote-

taan kysymään Luojalta lupaa, samaten lahjoja »apirahaa»

pyydettäessä sananlaskan tapaisesti lauletaan: Jumalall

o onne ohjat. Luojalla luku (lykyn) avaimet ^).

Feodormaan toisinto E 501 on Mikkolan laulutapaan:

Päänpesijät pienykkäi-

set,

Kutrin karsijat kanaset.

Peskää pää puhtahaksi.

Kutrit kullan kaltaseksi,

Matk' on pitkä, tie ikävä!

Marini, sisarueni.

Tänä aamuna varahi

Siu vaa ismaroi isosi

Toi kuorman koivupuita;

Tänä aamuna varahi

Siu maires mammuesi
Lämmitti metoisen sau-

nan;

Tänä aamuna varahi

Siun vedroi velvyesi

Katkoi viha vitsikosta;

Tänä aamuna varahi

Siun sirkkuisen sisosi

Kantoi vettä kaivoloista.

Kantoi vettä kaivoloista,

Kylpii kolmella lehoUa,

JO Viije vitsa varpuella.

Tämä on siun sanaton

sauna,

Tämä on siun kiroton

löyly:

Ota onnesi ojasta.

Kaivon pohjasta kannu-
vesi,

25 Ota lykky Laukahasta,
Ota mielesi merestä!

Vallaakko Lavas veellä.

Tulet muita laatusampi;

Vallaakko meriveellä,

,0 Tulet muita mielevämpi;

Vallaakko oja veellä.

Tulet muita onnekkaam-
pi.

^) Ks. lähfiiiniia seuraavasta, siv. 104 ja seur.
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Soikkolan laulutapaan ovat myöskin Laukaansuun

S. 922 ja Eopsun 2436. S. 922 alkaa:

Kylpikö kypenyeni, Kolmel koivun oksaisella,

Vallaa varpulaisueni. Viiel vitsan varpaisella,

Koivun kolmella lehellä,

mutta jatkuu sitten Narvusin toisinnoista poikkea-

vasti:

Siu vedroi velvyes, ten muissakin Narvusin
Toi puut Pyhämäelt, toisinnoissa).

Halot haapamättäliältä; Paa paras paita päälle,

Sinu siityise sisares Hibjellesi hienokkainoi

10 Lämmitti metoise saunan 20 Öinu ilmoille emoise,

Metoisilla halko loilla: Sinu maire maamaisesi
Siu ilmalla emois, Pesi paijan puhtahaks,

Siu maire mammases Valaeli valkiaks

Toi vettä kolmialt: Tämän akuen ajaks.

15 Yhest toi ojasta, 25 Tämän tunnin tarpelieks.

(Laukaasta, merestä, ku-

2436:ssa on myöskin kuvaus saunapuiden noudosta:

Siun izmara isosi Siun sirkkusi sisosi

Valjasti sota-oroiseu, Lämmitti mcsiisen sannan.

Sota-rahkehet rakensi, Siun elitosa emosi

Siun vedro velloisesi Teki puisebe porroo,

Toi puut Pyhä-joelta, Avarooho astiasse.

Soikkolan kylvetysrunoa on neljä toisintoa:

417, 591, H)23 ja 2209, joiden säkeiden nninnlelnt selviä-

vät seuraavasta:

1 A. Miun viljo velvyeen 1«»23

B. Mari, sisanieni 417

2. Ehtoisa emoini lapsi 1623

3 Kylvekkä kypenyeen 417, 591, 1623. 2269

4 Valaele vaahfereni (vaahtnein) yi.

5 A. Siun viedroi veljyees 417

B. Siumpa ehtoisa emmois
e. Siumi»a maire niaaniiniseK
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D. Siun tarkka taattises 591
6. Ehtoisa emois lapsi

7. Varain oli varoi jalalla

8. Musta lintu ennen muita
9. Pyhä huomena varain

10. Valjasti pyhän hepoisen

11. Pyhäisillä valjahilla

12. Ajo pyhä-mäelle
13 A. Toi puut pyhä-mäeltä 417

B. Toi puut Pyhäjoelt 591
14. Halot haabakangahalt 591
15. Siun viedroi veljuees

16. Ehtoisa emois lapsi

17. Varrain oli varo jalalla

18. Musta lintu ennen muita
19. Valjasti pyhän hepoise

20. Pyhäisillä valjahilla

21. Ajoi Pyhäjoelle

22. Toi vettä Pyhäjoelta
23. Lämmitti pyhäisen saunan
24. Pyhäisillä halkoloilla 417
25. Kylve kolmell(a) lehell(ä) 439, 1623
26 Kolmen (-eli) koivun oksa(i)sell(a) 417, (591),

1623, 2269
27 Viien vitsan varpasell (591), 2269
28. Valaele vaahterella 1623
29. Kylve kolmella veo(i)lla 417, 591
30 A. Vesi on tuotu kolmialta 1623

• B. Toiba vettä kolmialt 591
31 A. Kolmannest ojasta vettä 591

B. Kolmais ojasta otettu 1623

C. Yhellä ojanveolla 417
32. Ojan vesi onneksesi 417
33. Onnikkaisen ollaksesi 417
34 A. Yksi vesi on merestä tuotu 1623

B. Yhestä merestä vettä 591
35. Merivesi mielikseis 1623
36 A. Toisella läheveolla 417

B. Toist toi lähestä vettä 591

C. Toinen lemmen lähtehestä 1623
37 A. Lähe veto lämmäksees 417

B. Lähevesi lämmäkseis 1623
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38. Lämmäism elelläksees 417, (1623)"

39. Mielyisin elelläkseis 1623
40. Kolmannella kaivoveolla

41. Kaivoveto kannoksesi

42. Kaunikkaisin ollaksesi 417
43. Pään pesijä pienyeen 1623, (2269)

44. Ku(n)dran karsija kannain 1623
4o A. Minö kylvö kyllitellen 417

B. Pese pää velloltain 1623
46. Pese pää valkiaks(i) 417, (591), 1623, 2269
47. Itses imanteheks 591

48. Karsi kndrat knllaltain 1623

49. Karsi kudrat knltaiseksi 1623
50 A. Kudrat kullan karvaiseks(i) 1623, 2269

B. Jokka kuudra maksais kullan 591

51. Töine kuudra toisen kullan 591

52 Jotfei nainen naurahtaisi 417, (1623, 2269)

53 A. Musta kulm(a) ei niuikalitaisi 417, (2269)

B. Muhahtais mustakulma 1623
54. Sapanapää ei sannois 2269

Soikkolan Säätinän toisinnossa (2269) on vielä lisä-

säkeet:

Marja on matkaa mänöövä. Ikä aita arpojaa,

Tetri tiellä talla vaine; Xossata nooret noiat,

Marjallain on matka pitkä, Aanhat arpojat aseta!

Tetrelläin on tee rettuisa, Tii risti rinnalleis,

Haara hartiaiselleis!

Noitia ikä veräjä,

Tämä lisä kuuluu matkallelähtövirsiin, joten käsitte-

lemme sen siinä yhteydessä, mihin se kiniluu. Sk. säeluette-

lon säk. ]0—11, 19—20 tavataan kerran Soikkolan olja-

missakäyntininossakin ^): Xaljastin jiyhän heposen Pyhäi-

sillä valjahilla Pyhä huomena varahin.

Kylvetysninoa on vielä lieväänkin ahieella toi-

sinnot: G 111, T 302, 33J. 338, 339. P 17. Niihin sisältyy

säkeet:

') III 287 säk. Ifir, -168.



58 Kylvetysruno.

1. Ulos sav(v)u saunasta(in, -si) P 17, T 338, 302
2. Pesäst sinervoi sauvu T 338
3. Sijaan mettoin löyly P 17
4. Luokaa häkäinen löyly T 302
5. Luokai olonen löyly T 338
6. Visatkai viina -löyly T 302, 338

5—6. Lyökää oloi, visatkaa viina P 17

7. HiiliUe tulekkahille

8. Sa'aan menoineu löyly T 338
9. Oloi (olut) löyly onneksesi T 302, 338

10. Onneliin elelläksesi T 338
11. Viina viisahaisekseis (-ksi) T 302, 338
12. Viisahin (-hast) elelläkseis (-sesi) T 302, 338
13 A. Löyly se siulle sanaton sauna P 17

B, Se siullo sanaton sauna T 339
14. Se sanato(i)n. se manato(i)n P 17, T 339
15. Siun Lsmarot (-roi) iso(i)s G 111, T 339, P 17

16. Tänä liuomen(na) var(r)ain G 111, T 339, P 17
17. Ennen päivän nousennost (-naista) G 111, T 339
18. Kuu(n) Jumalan koitennost (-nnaist) G 111, T 339
19. Meni tallille mäelle

20. Tallille mäeUisille

21. Sielt otti oroistaan

22. Sen valitsi varsoistaan,

23. Mill' on lammi lautasilla

24. Oja oron Sivusilla

25. Kylmä kaivo kapion alla G 111
26. Valjasti pyliä(n) oroisen G 111, T 339, P 17

27. Pyhäisellä tantereilla P 17

28. Pyhäisihin valjahin G 111
29. Pyhäisen re'in etteen (perään) T 339, P 17

30. Pyhät ohjakset ojens (ohessa) T 339, P 17

31. Pyhäiselle tanterelle T 339
32 A. Toi puut pyhiltä mailta G 111

B, Toi puut Pyhämäeltä P 17

33 A. Halot Harjus kankahalt G 111
B. Halot Harjun kankahalta P 17

34 A. Siun ehtoisa emmois T 339, P 17
B. Siun siityisä siso G 111

35 A. Lämmitti sanat(t)a saunan G 111, P 17

B. Lämmitti salaa saunan T 339
36. Veen tuonut virkkamatta G 111, T 339, (P 17)

i
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39.

40.

41 A.
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43.
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45.

46 A.

B
47 A.
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53 A.
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56 A.

B.

57 A.
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C.

58.

59 A.
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62 A,
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Veen tiion(ii)t, löylyn luou(u)t P 17, T 339
Viskas siit viinalöylyy G 111
Kivoisille kuuma isille G 111
Hiilille hopeaisille G 111
Vassan hautoi valmiliiks T 339
Hautoi vassan pehmeäisen P17
Teki puiseen poroo
Avarahan astiaan T 339
Kylve kolmella lehellä yi.

Viiell' vitsan varpasella T 331
Yliellä lepän leholla T 338, P 17

Toisella lepän lehellä T 302
Leppälehellä (Lepänl-) lemmekses G 111, T 302
Lepän lehti lämmäksees P 17
Lemmein elelläksesi T 302
Lepän lehti elelläkseis T 338
Toisella haavanlehellä P 17
Kolmannella haavan lehell' T 302, 338
Haavan lehti haltijaks(i) T 302, 338, P 17

Haavalla haltialliseks G 111
Haltijana (-oin) elelläksesi T 302, 338
Kolmannella koivun lehellä P 17
Toisella koivun leholla T 338
Yhellä koivu-lehell(äi G 111, T 302
Koivun lehti korkikse(i)s(i) T 338, 302. (P 17)

Koivulehti teköö korkiiks (frisk) G 111
Korkist (-ein) elelläkseisi T 302, 338, P17
Kylve kolmella veellä P 17 (G 111. T 338)

Yhellä tieve'o(i)lla T 338, P17
Yhellä jokiveellä G 111

Tieveoilla tietäväksi P 17

Tie vet(t)oin tietäväks(i) T 338
Jokves teköö tietä jäks G 111

Tietävin elelläkseis

Toisflhi maa ve'olla T 3.38

Kahelia maaveoilla P17
Kolmannella maan veloilla G 11

J

Maan vet(t)oin mahtavaksi T 338
Mahtavin (•]el(l)äkse(i)s G 111. T .33S.

Kolmanncir suo ve'olIa T 33H

Kohiiclla suoveoilla I' 17

Toisella suoveoilhi (1 111
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63 A. Suovet(t)oin soriakseis T 338
B. Suovesi siiojahaks G 111

64. Sorehin elelläkseis T 338
65. Sie oot velloin verevä T 339

66. Elä k[ylve] tiev[eoilla] (-vesoilla) P 17, T 339

67. Älä kylve maa-veoilla (-vesoilla) T 339, P 17

68. Älä kylve suo-vesoilla T 339
67—8. Maaveoilla, suoveoilla P 17

69. Sie kylve sill' veoilF T 339, P 17

70. Millä Luojoi rissittiin T 339, P 17

71. Jumalain kastettiin T 339, (P 17)

72. Kylve löyly kyllikseis T 339, (T 331)

73. Hautele halusiksesi T 331, 339

74. Sie pese pienet sormueis T 302, 339

75. Karsi kaiat kämmeneis T 302, 339

76. Heitä (muuta) vanhat vaattehes (-t) G 111, T 302,

339, P 17

77 A. (Vanhan vahteren vesalle) G 111

Vaahteren vesoille G 111

B. Oksillen alempaisillen P 17

78. Pane uusia sija(h)an T 302, 339, G 111, P 17

79 A. Oksilt(a) ylemmäisilt(ä) T 302, 339
B. Oksilta ylempäisiltä P 17

80. Oksilt' omenus puilta T 339

81. Hipiälle hiettömälle G 111

82. Päivän paistamattomalle G 111

83 A. Muille maille mennessäsi T 331, P 17

B. Muille maille mennäksesi T 302, (339)

84. Muille maille vierahille T 339, P 17

85. Tuki tuntemattomille T 302, 331

86. Siit ei pissy nuoret noijat P 17

87, Nuoret n[oijat], vanhat velhot P 17

88, Velhoja on verrääjät täynnä P 17

89, Aijat täynnä arpojia P 17

85:nnen säkeen jälkeen seuraa T 302:ssa (vrt. T 339):

SieP ei muut sinistä tunne, Äyrämöistä äitiksesi,

Sie vaan muita tunnustelet: Vellaista velloksesi,

Inkäröistä isäksesi, Savakkoa siskoksesi.
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Nämä säkeet ja 83—84 ovat tavallisia armottoman

virsissä ja kuulunevat ehkä niihin. Vrt. esim. 865 säk.

10—15 ja 1041 säk. 0—12:

Vierin maille vieraisille, Venäläistä veikokseni,

Tupi tuntemattomille, Savakkoo sisarekseni;

IVIissä ei [muut] minnuu tunne, Venäläine [i] veikon väärti,

Älie muita tunnustelen: Savakko sisaren väärti.

86—89 taas ovat yleisiä varaussanoja. Xuoret noi-

jat on G 112 nuolet noijan.

Toisinnossa T 331 on alku:

Morsia siityinen sissoin, Meiän kaunista katua!

Siityinen sisaruenii Jo on saatu saipuaista,

Lähe sisko kylpömään Jo on liukkahat lipiät.

Samassa toisinnossa vastaa säkeitä 13, 34 B, 36:

Saunassa sanattomassa, Sauna on sison siiyttämä,

Ve'eUä vertomattomalla; Vesi on veikkois vetämä.

Säkeihin 83—85 on lisä:

Menet marja maille muille, Siell on ve'et verralliset,

Siell' on sana ka s sauna.

Eräässä toisinnossa on vielä alussa seuraava lisä:

Lastaniko laulamaan. Luojo saamia sanoja,

Hospoti opastamaan .luiiialiuen neuvomaan Glll

Säkeet 74—75, 81—82 ovat tavallisia myöskin Ilevaan

toisissa runoissa ^).

Hevaan aluetta idempänä ei kylvetys virren nuiis-

tiinpanoja enää ole. Etelään se ei ole levinnyt edes Kupa-

nitsaan ja Moloskovitsjian.

A XT. 244 (Tyröstä?) laulajaa ei toisinnossa niai-

M Esim. Uivu» ]' I 316 ja P 135.
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nita. On todennäköistä, että hän on lännenpää muuttanut

tai oppinut seuraavat 5 .säettä:

Kylve löyly kyllikseis,

Hautele halusikseis!

Kvlve kolmeir lehell':

Koivun lehti kohtahais,

Lepän l^hti lemmekseis!

A^atjalaisilla sitä vastoin näyttää kylvetys-

virsi olleen eniten tunnettuja runoja. Heiltä on seuraavat

muistiinpanot. Sjögren, L 2, Aq 1, B 189, 195, A 4, 5, 6,

7, 8 ^) ja S 1150. Näiden toisintojen sisällys on seuraava-):

Cylve, cylve velvyeni,

Öylpie cypenyeni,

Kasin yvä kalani!

Cylve veellä cymmenellä,

5 Kasiu kahössamalla ^).

Mehet toi meressä vettä,

Naisöt (lahsed) vettä Lau-
kaassa (Narviisuu jögössa)

Tyttäret Jugaa, jÖgössa,

Enne kanto kaivovettä,

10 Läcyttelep lähevettä.

Meriveellä meelevässi,

Laugasveellä laaskavassi,

Kaivoveellä kauniissi,

Ojaveellä önnevassi,

^5 Läheveellä läyccevässi!

Jcciveellä joutavassi

Kölmöd vihtaa on la-

valla (kaukaloza):

Yhsi vihta vilTovihta,

Toino vihta voinee (kaz-

vo)-vihta,

KÖlmaz vihta önnivihta.

20 Virre vienä kaukaloza,

Motu mollana viezä.

Peskää pää pääsgöltäni,

liimatkaa imo-iuksed,

Ettöp naine nagra(hta)is,

25 Mussakulma muhahtais!
Marja mennä muille maille,

Tuomaa toisille vesille

Sulko (on) eri suku(u) [?]

Eri enne elteis(sä). [!]

3 Izyt seisob uhzÖö' alla

Saaroo saapugad cäezä,

Kala saappa kainalossa,

.Kulta kussakka pivossa

.

Enne seizob uhzöö alla

3 5 Öirja-ciutikka cäezä.

Kesä-rätti kämmenellä.
Cimalainö ciutoo-viili,

Pääsky (Pääzgolainö) pää-

aukoo löikkazi (avasi),

Sösar seisob uhse alla

40 Tamme tanciat pivoza.

Runon alussa on kolmessa toisinnossa säkeet:

^) Ks. V. Alava: Vatjalaisia häätapoja s. 45^—-46. — ^) Oi-

keinkirjoituksen olemme säilyttäneet niin kirjavana kuin se alku-

peräisissäkin on. — ^) B 195:ssä on lisä: Virre vene kaukaloza.
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Last' aviitakka Jumala,
Avitakka armollmen B 189, A 7 ja 8.

B 189 on vielä lisä:

Loo nyt vettä looja vettä, Se sille sanato löyly,

Viskaa virrehtä kiväle. Se sille sanato vihta.

Kerran vastaa säettä 35 cirja-ciutikko cäezä, Lau-

kojaa lakana öäezä (A 7). Tämä on hyvänä todistuksena

siitä, miten halukkaita ollaan käyttämään koristeena kaik-

kia vieraskielisiä sanoja, mitä ikinä satutaan kuulemaan.

Eunon loppu kuuluu A 6:

Elä hooli velvyeni. Emäs siut ehitti!

SÖsares siut sovitti,

A 7:s8ä: iSTyd siä nad'd"Öt nagrueni, Poollaz nad'd"Öt

poolla'ani, joka A 9:stä päättäen kumminkin lauletaan

vasta saunasta tultua, samaten A 4:n säkeet: Vöta mehissä

meeli pähä, Yvä raivo rahvaassa.

Kylpemiskehotuksen jälessä on A 4:ssä ja B 189 sul-

hon kehuminen:

Sirköa on merezä rooko, Med'd'ee velTe veel puhtaapi;

Med"d'ee velfi veel sirköapi; Kauniz on kala jögöza,

Puhaz pulpukaz jÖgeza, Med'd'ee velTe (kalo) veel

kauniipi.

Vatjalaisia sekä Xarvusin, Soikkolan ja Ilevaan kyl-

vetysrunojen säeluetteloja tarkastaessa huomaa, että ru-

non sisällys on vatjan kielen alueella lyhyin ja siis yksin-

kertaisimmassa muodossa, säilynyt. Soikkolassa on taas

Xarvusiin verrattuna lisäpiirteitä, mutta kehittyneimmän

muodon saamme Hevaan alueen toisinnoista, jonka säe-

määrä on lähes puolta pidempi kuin Xarvusin seudun,

X'arvusin ja Soikkolan säeluetteloja keskenäiin

verratessa huomaa, <'ttä toisinnot y]e<'nsii ovat samaji-

"^isältöisiä. Eroavaisuu(h'J ovat pääpiirteissään seuraa-
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vat: Nar. 15: (Vallaa) viiellä veellä on vSk 28

(Kylve) kolmella veolla. Vesilajit ovat Nar:ssa

17—46 Lavvasvesi, jokivesi, ojavesi, kaivovesi, lähde-

vesi ja merivesi. Mutta silloin kuin vesilajit luetellaan,

kuuluvat säkeet (17—19): yhtä on ojasta vettä, toista
merestä vettä, kolmas vettä lähtehestä. Luetellessa

siis on vain kolme vesilajia, paitsi yhdessä ainoassa toisin-

nossa 2493 (säk. 20—21) niinkuin Sk:ssa, jossa 31—40

samaten luetellaan: yhestä merestä vettä, toisella lähe-

veolla, kolmannella kaivoveolla. S k:n vesilajit ovat:

merivesi, ojavesi, lähevesi, (vesi) lemmen lähtehestä ja

kaivovesi.

Nar. säk. 11—12: Virkkamatta vesi tuotu, sanomatta

sauna lämmitetty, jotka esimtyvät vain kerran Länkelän

kokoelmassa, ei tavata Soikkolankaan kylvetysrunoissa.

Sk:n kaikissa toisinnoissa tavattavat säk. 5—24,

joissa kerrotaan, miten taatto, veli tahi maamo aamulla

varhain toi: Puut Pyhämäeltä ja vettä Pyhäjoelta sekä

lämmitti niillä pyhäisen saunan, eivät ole yleisiä Nar-

vusissa; Feodormaan toisinnossa (ks. siv. 54) sanotaankin

vain, että »ismaroi iso» toi aamulla kuorman koivupuita

ja että äiti lämmitti metoisen saunan, johon siso kantoi

taivosta vettä. Ainoastaan Laukaansuun toisinnossa (ks.

s. 55) mamitaan Pyhämäki, mutta kolmenlaisen veden on

äiti tuonut ojasta, Laukaasta ja merestä, eikä Pyhäjoelta.

Soikkolassa on puiden tuonti Pyhämäeltä jopa Sotasano-

mien tuontirunossakin ^). S ik. 6—7: Varain oli varoi jalalla.

Musta lintu ennen muita, tavataan sekä IsTar. että Sk. myös-

kin Kojosen pojan runossa, esim. III 675 ja 345: Varrain

on varis jalalla. Ennen muita musta lintu. Ennemmin
minun emoni — Teki Hukkahan lipiän. Millä pesi pojasen

päätä. Sk:ssa on myöskin Nar;siin verrattuna lisäksi pään-

pesu (säk. 43—51), kehoitus, ettäpäänpesijä, kuudrankarsija

M III 1387.
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pesisi sulhon pään valkeaksi, kuudrat kullankarvaiseksi,

senvuoksi: Jottei nainen naurahtaisi, Muhahtaisi musta-

kulma'. Xar:ssa ei ole muuta vastinetta tälle kohdalle kuin

tuossa jo mainitussa Feodormaan ja Eopsun toisinnossa

E 501 ja 2436.

Päänpesijät pienykkäiset, Kutrit kullan kaltaiseksi,

Kutrin karsijat kanaset, Matk' on pitkä, tie ikävä!

Peskää pää puhtahaksi,

H e vaan säeluettelosta (Hev.) selviää, että runon

alkuun on tullut melkoisia lisiä. Säkeitä 1—12, joissa ma-
nataan metoisen löylyn tieltä savu ulos saunasta ja viska-

taan olut- ja viinalöyly, ei tavata Nar:ssa eikä 8k:ssa. 13

—

14: Se siulle sanaton Sauna, se sanaton, se manaton on myös-

kin Xar. Feodormaan runossa R 501, muodossa: Tämä on

siun sanaton sauna. Tämä on siun kiroton löyly. Samanta-

paisia runoja tapaamme myöskin morsiamen neuvokki-

virsissä: Sauna lämmitä sanatta, Vesi kanna virkkamatta.

Sk:n 7—24 säkrssä esitetty puitten ja veden nouto Pyhä-

mäeltä on Hev:lla säk. 15—43 paisunut täyteläisemmäksi

kuvaukseksi (säk. 15—33) kuinka sulhon ismarot iso aa-

mulla varahin: Ennen päivän nousennaista. Kuun Juma-
lan koitennaist Meni tallille mäelle, Tallille mäelliselle ja

sieltä otti pyhän orihin, jonka valjasti pyhäisellä tante-

roilla pyhäisen re'on etehen. ojensi pyhät ohjakset ja niin

toi puut pyhiltä mailta (Pyhämäeltä), halot Harjun (Har-

jus) kankahalta ^). Edelleen kerrotaan (säk. 34—40):

Emo lämmittää sanatta (salaa) saunan, tuo veen virkka-

matta ja viskaa ki voisille kuumaisille, hiilille hopeaisille

viinalöylyn ja (säk. 41—3) hautoo vihdan ja tekee puiseen

(astiaan) poroa (lipeäntapaista pesuvettä). Samanlaiset

säkeet on myöskin toisissa runoissa. Niinpii Sojkkolaii ru-

nossa 218 kerrotaan, että kun tuli pyhä. niin äiti

') Vrt. P.1iv;lr)p,iagföninonnI
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Teki puiseen porroo,

Avaroon astiaan ^)

ja niinkuin siv. 64 jo huomautimme on Kojosen pojan ru-

nossakin kuvattu samoin säkein päänpesu -). Säk. 44—54

on Nar. ja Sk:n tapaan kylpeminen kolmella lehellä, viien

vitsan varpasella. Puulajit ja mainesanat ovat: lepän

lehti — lemmekses t. lämmäkses, haavan lehti — haltiaksi

1. haltialliseksi, koivun lehti korkiiksi. Säk. 55—64 kehoi-

tetaan samaan tapaan kuin läntisillä runoalueilla kylpe-

mään kolmella veellä: Tieveoilla (jokiveellä) — tietäväksi,

maave' olla — mahtavaksi, suoveoilla — suojahaks t. so-

ria ks. Mutta sitten tulee (säk. 66—71) kahdessa toisinnossa

kielto, ettei pidä kylpeä tieveoilla eikä maaveoilla vaan:

Sie kylve sillä veellä. Millä Luoja rissittiin, Jumalainen

kastettiin, jota ei ole Nar:ssa eikä Sk:ssa. Hev:n runoa on

edelleen paisutettu kehoituksella, että sulho t. morsian

kylpisi kylliksensä, pesisi pienet sormuensa, karsisi kaiat

kämmenensä, jonka tilalla Sk:ssa oli pään t. kuudrien

peseminen. Sitten tulee säkeestä 76 alkaen lisiä, joita

ei tavata Sk:ssa, nimittäin kehoitus heittämään (t. vaih-

tamaan) vanhat vaatteet vaahteran vesoille t. alemmille

puun oksille ja panemaan ylemmiltä oksilta uudet: Hi-

piälle hiettömälle. Päivän paistamattomalle Muille maille

mennessäsi. Laukaansuun toisinnossa S. 922 on samaan

vivahtava kohta: Paa paras paita päälle, Hibjellesi hienok-

kaine. Nämät ovat iskusäkeitä, jotka kosioretkelle läh-

tevästä lauletaan Vienan läänissäkin.

Tulemme vihdoin näiden suomenkielisten runojen

suhteeseen vatjalaisiin kylvetysrunoihin. Vatja-

laiset runot alkavat yleensä suorastaan cylve, cylve vel-

vyeni, cylpie cypenyeni, kehoituksella, joka on yleinen

1) YH. Hevaalta P I 140.

2) Vrt. K. F. Franssila: Iso tammi, s. 214—216. Ks. Eu-

ropaeus Fol III 2, 142, 186, 361 ja 392.
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kautta koko alueen. Kylpijällä on niinikään kolme vilitaa

lavalla, mutta ei luetella mistä puusta ne ovat otetut, sa-

notaan vaan: Yhsi vihta vilTovihta, Töinö vihta, kazvo-

vihta, Kölmaz vihta önnivihta. Hevillä lyödään metoinen

löyly oluella ja viinalla, vatjal. runoissa on: Vi(e)rre vienä

kaukaloza, Mötu mollana viezä sekä Viskaa \iriel)tä ki-

väle. Sanaton sauna, kiroton, manaton löyly tavataan

myöskin kerran vatjalaisessa runossa: Se sille sanato löyly,

se sille sanato vihta. Kylpyvesistä sanotaan: Öylve veellä

cymmenellä, Kasiu kahössamalla, kun ^ar:ssa oli viidellä

ja Sk:ssa kolmella. Vesien tuojat ovat: miehet merivettä,

naiset Laukaan t. »Xarvusu»joen vettä, tyttäret »Jugaa

jogessa», enne (emo) kaivovettä ja lähdevettä. Vesilajien

vaikutus kylpijään on, että hän tulee: meriveellä meele-

vässi, Laugasveellä laaskavassi, kaivoveellä kauniissi,oja-

veellä onnevassi, läheveellä läyeöevässi (läikkiväksi, loista-

vaksi). Tilapäiseltä lisäykseltä tuntuu kerran tavattava

kohta: »^yd siä nad'd"öt nagrieni, PooUaz nad"d'öt

poolia 'ani», samaten: »Vöta mehissä meeli pähä, Yvä raivo

(= järki) rahvaassa». Vanhimmissa vatjalaisissa muistiin-

panoissa, nimittäin Sjögrenillä on sitä])aitsi kehoitus:

Peskää pää pääsköltäni, Ili(?)matkaa imo iuksed. Ettei

nainen naurahtaisi, Mussakulma nuihahtais. Marja mennä
muille maille. Tuomaa toisille vesille. Tälle kohdalle on

Sk:ssa vastine säk. 45—46: Pese pää velloltani. Karsi kud-

rat kuUaltain ja 52—53: Jott' ei nainen naurahtaisi, Muhah-

tais mustakulma. Hcvrlla on toisinnossa T 331 Menet marja

maille muille ja säehicttelossa säe 84 Aluille maille viera-

hilie; muoto Tuonnit toisille vesille on yi. ninoissa, joissa

neito valittaa vieraisiin joutumistansa, samat säkeet ta-

vataan toisessakin yhteydessä vatjalaisissa hääninoissa,

samaten säkeet Sulka(m)eri snku(u). Eri enne elteis(sä)').

') K.s. Alava, Vatjalaisia häätapoja s. 49 n. !'i, sSk. 6— 7.
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jotka Sjögrenin muistiinpanon mukaan myöskin laulet-

tiin tässä tilaisuudessa, kuulunevat toiseen runoon.

Yleistetty Inkerissä on moniin toimituksiin kreikkalais-

katolisesta uskonnosta tapa huutaa pyhimyksiäkin avuksi.

Sellainen koriste on parissa vatjalaisessa kylvetysrunossa-

kin. Sulhoa kehoitetaan (L. ja Aq.) kylpemään, kun

Piihä curii ciilwetteleb, Wies päiwä wettä wizgob.

Nätelpäiwä tulta näiitäb,

Curii on L:n muistiinpanossa (n. 2) muodossa Pyhä kjöly

ja Pyhä tsjötu. Pyhä ciirii tarkoittanee Pyhää Jyrkiä.

Lönnrot ja Alilqvist ovat tämän toisinnon saaneet samalta

laulajalta. Piirre ei esiinny muualla ja näyttää runossa

olevan aivan satunnainen yksityisen laulajan lisäys.

Omituinen ja yksinomaan vatjalaiselle runolle kuu-

luva piirre on se, että isä, äiti ja sisar seisovat ovella pi-

dellen sulhon varalle vaateparsia. Hevaalla on vaatteista

vain kehoitus muuttamaan vanhat vaatteet saunan ulko-

puolella olevan puun ylemmillä oksilla oleviin.

Kylvetysrunon tarkastelun tuloksena on, että vat-

jalainen muoto on alkuperäisin. Seuraava muoto kehitys-

sarjassa on ]S"arvusi, jonka alueelle kumminkin on joutu-

nut Feodormaan ja Laukaansuun kyliin pari Soikkolan ja

Hevaan tapaan laulettua toisintoa — ehkä Feodormaan

laulajanainen onkin tuotu Soikkolan puolelta, Laukaan-

suuhan taas onkin siksi lähellä Soikkolan aluetta, että

runojen vaihto on aivan luonnollinen. Runo paisuu edel-

leen Soikkolassa ja on kehittyneimmässä muodossaan He-

vaan alueella. Kaikilla alueilla on, kuten olemme näh-

neet, runoon liittynyt tilapäisiä lisiä. Kun karsimme ru-

nosta kaikki nämä lisät, saamme seuraavan sisältöisen

alkumuodon:

Kylpie kypenyeni, (Kolmen koivun oksasella),

[Kasiu hyvä kalani], Viien vitsan varpasella;

Kylve kolmella lehellä, Kylve kolmella veolla,
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(tai Vallaa viiellä ve'ellä): Pese pää velloltani (pääskyl-

Ojavesi onneksesi, täni)

Kaivovesi kannoksesi, Ettei nainen naurahtaisi,

Lähevesi lämmäksesi ^)! Muhahtaisi mustakulma!
(Pään pesijä pienyeni),

Mahdollisesti on runoon vielä kuulunut oluen tai vier-

teen heittäminen kiukaalle, sillä se on yleinen Ilevaalla ja on

siitä jälkiä vatjalaisessa säkeessä: Wi(e)rre wienä kaukaloza.

Tarinoiden mukaan oli kylpiessä tärkeälle matkalle men-

täessä ensimäinen löyly heitettävä oluella tahi vierteellä.

Mahdollisesti on sulhon kylvetysmnon alkumuodossa myös-

kin ollut huomautus, että hän saa kylvettyään vanhojen

arkivaatteiden sijaan uudet juhlatamineet »hipiälle hiettö-

mälle».

Eri alueitten limoissa on myöskin paikallisia tunnus-

merkkejä. Vatjalaisissa runoissa kannetaan, kuten

jo mainittiin, kylpyvesi Laukaan, Narvansuun, Juan joista

sekä merestä, ojasta, kaivosta ja lähteestä. Tyttäret Ju-

gaa jogessa esiintyy samanlaisissa runoissa toisessa yhtey-

dessä, nimittäin Narvusin, Feodormaan ja Kaipaalan (III

964 ja 965) kotiseudun ylistysrunoissa, joissa kerrotaan

miesten hukkuneen mereen, mutta sitten laaditaan kulta-

nuotta, jolla naiset vetävät miehiä Narvan joesta, pienet

pojat Peipjoelta, Tyttäret Juan joesta 2). Nar-

vusin runoissa on Lavvasvesi, joki-, oja-, kaivo-, lähde- ja

merivesi. Näillä alueillahan on todellakin ollut mahdollista

tuoda kylpyvedet mainitunlaisista paikoista. Soikkolassa

häviävät Lavvasvesi ja jokivesi, sillä ne ovjii niin kaukana,

ettei niistä kylpyvettä ole voinut tuoda ja jälelle on jää-

nyt merivesi ja lähdevesi; ojavesi ja kaivovesikin esiintyvät

^) Vesilajeina on voinut vuorofflla sitä paitsi jokivesi ja

maave.si.

2) Vrt. III 125, sä<- 58: Tylliin-t Juvan joko.-n. Länkola an-

taa ajamnistutiiksessa selityksen: .Inva, jncn nimi liki Narvaa.
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vain kerran eräässä toisinnossa. Mitään jokia ei hiekkapoh-

jaisella Soikkolan niemekkeellä olekaan. Hevaalla maini-

taan jokivesi, tievesi, maavesi ja suovesi. Näemme siis,

että vesiin nähden ollaan todellisuuspohjalla. Euno ei ole
»k u 1 k e u t u n u t» siten, että sen mukana olisi siirtynyt

Narvusista käsin Hevaalle nimityksiä ja ominaisuuksia,

jotka eivät sovellu paikkakunnan oloihin. Epätietoista

on, tokko runo Narvusista käsin ollenkaan on levinnyt He-

vaalle. On toinenkin mahdollisuus. Runo näyttää olevan

vatjalaista alkuperää, ainakin on se vain läntisen Inkerin

vatjalais-inkerikkojen keskuudessa säilynyt. Sen perus-

juonessa ei ole mitään myöhäsyntyisiä kulttuuri-saavu-

tuksia eikä mitään kristilliseen tarustoon kuuluvaa, joten

sen synnyn saattaa asettaa sangen varhaisiin aikoihin,

Vatjankielistä väestöä asui vielä 1600-luvulla paljon laa-

jemmalla alueella kuin viime vuosisadalla, ainakin He-

vaalle asti. On mahdollista, että I^^arvusin, Soikkolan ja

Hevaan inkerikot ovat runon oppineet vatjalaisilta niin

varhaisina aikoina, että he vielä asuivat vatjalaisten vä-

littömässä naapuruudessa. Inkerikoilta tahi suomalaisilta

ei vatjalaisten voida väittää kylvetysrunoa oppineen, koska

sitä ei tavata Hevaata idempänä.

Saunastatulovirsi.

Öulhon (morsiamen) kylpiessä ja pukeutuessa seisoo

sukulaisia ja kylän nuorisoa edelleen saunan edustalla. Kun
kylpijä tulee ulos saunasta, lauletaan:

Nouskaa eestä ristirahvas. Vähä maata marjalleni,

Kaartiiskaa kahen puolen, Vello (saarut) saunasta tulee.

Tehkää tietä tetrilleni. Kypeneni kylpemästä!

Tämä seisahtaa tuvan edustalle tai ikkunan alle laulun

jatkuessa:
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Kumarrakko, kultueni, Painattele päivän puolee[n],

Maaha asti marjueni! Kumarra [kka] kuun puo-
le[en]:

Hänen on siinä kumarreltava auringolle, »painuteltava»

maahan asti päivän nousulle, keskipäivälle ja päivän las-

kulle.

Länsi-Inkeristä on runoa seuraavissa Narvusin muis-

tiinpanoissa: 395, 1761, 2138, 2397, E 500 ja 521, (S 743),

sekä Soikkolasta 2270. Säkeet Narvusin runoissa vaihte-

levat seuraavasti^):

1. Ku määt uksesta ulos R 500
2. Ku määt poikki porstuasta R 500
3 A. Mänkää (Xouskaa) iestä risti rahvas 395, 1761, 2138,

2397
B. Kääntsiskää (Kaartis-) iestä, ristsi rahvas R 500, 521

4 A. K^artiiskaa kahelle puolee (-in) 1761, 2138, 2397,

R 521
B. Kahe jHiole kääntyiskää R 500

5. Tehkää tietä tetriHeni 395
6. Vähä maata marjalleni 395
7 A. Saarut (-jut) saunasta tiilloo 1761, 2138, 2397

B. Tulloo sarvina saunasta R 521

C. Vello saunasta tulee 395
8 A. Kypenäinen kylpiimästä 395, 1761, 2397

B. Kyynerväine kylpimästä R 521

C. Kylpiimäst' kypäryveni 2397
9 A. Vaahtcraine vallaamasta R 521

B. Vallaamast' vaahtuuveni 23 7

10. Tulloo tuulen' Jumalan 2138
11. Ahavaise armollise, 2138
12. Kui tulet Jumalan tuulee 1761
13 A. Tie{kko) (ved) risti rinnallesi 1761, 2397, R 500

B. Tekke (Tieku) rissi rinnalleni (-llas) S 743, R 52]

14 A. Kahen puolen kaulallesi 1761, 2397, R 521

B. Kahe puole kasvoillesi R 500

'l S. 743 ei ole otettu säeiuotteloon, sillä se on, kuten seur.

siv. selviää siksi paljon poikkeava, ettei sitä voi tähän luetteloin

sekoittaa.
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C. Haara hartiaiselleni S 743

15 A. Tie ettee emosi risti 1761
B. Ettee tie emys (emose) risti 2397, E 521

16 A. Taattas risti rinnallesi 1761
B. Takkaa tie taattas (t. isose) risti 2397, E 521

17 A. Kuun risti kukkuloille 1761

B. Kukkulalle kuusi-risti 2397
18 A. Päivän risti päälaelle 1761

B, Päälaelle päivä-risti 2397
19 A. Kumarrakko kultueni 2138

B, Kumartele kurjillesi E 500
20. Maahan asti, marjueni 2138
21 A, Painuttele päivän puolee 2138

B. Painuttele pahoillesi E 500
22. Kumarra kuun puole 2138

Suurimmaksi osaksi säeluettelon ulkopuolelle on

jätetty toisinto S 743. Se alkaa seuraavasti:

Oi ainue sisarueni, 5 Teekke rissi rinnalleni.

Oi ainue emoni lapsi. Haara hartiaiselleni!

Kysyi Loojalta kippaa, Kysyikö Loojalta hippaa,

Armolliselt ainovoista. Armolliselt ainiivoista.

Eistien tekemistä ja samankaltaisia säkeitä jatkuu

häämenojen useissa kohdissa (vrt. n. 1676). Euno jatkuu

sitten säkeillä, jotka kuuluvat itkuvirteen:

10 Kumarrakka päivänoisul- Paremman onnen, pa-

la, remman osan;

Kumarrakka päivä-lou- Ehke oikaolloo suur Loo-
nalla, ja,

Kumarrakka päivä-lasulla! ^5 Olove Looja, paremman
Ehkje antaa armollinen onnen ^).

Jumala Käykkö Pohulla polvin,

Maaha Maarian etteen!

Itkuvirsien pohjalla ja häämenoihin perustuen on

) Vrt. kirjoittajan: Inkerin kansan häärunoelma, s. 59.
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myöskin laulaja sommitellut Soikkolan Säätinän toisimion

2270:

Oi Anoi sisaniein,

Oi Anoi emoin' laps'I

Luojoi pilviä harotti,

Jumalaine hattaroja,

5 8iä tyet tuulee Jumalan,
Ahavaa armollisen,

Kumartai pilvyelle!

Laskoo izmanin issois,

Laskoo maaha maa-jalalle;

10 Laskoo ehtoisan emmois,

Laskoo viitroin velvyeis,

Laskoo siityisen sissois

Laatuloja laatimaa,

Asioja arvoimaa.
Laskoo Maarian mammai-

seis,

Hää siivoin siunajaa

Ja paremin blaslavoittaa.

Ojentaa osan paremman.

Säkeillä 3—4: Luojoi pilviä harotti. Jumalainen hat-

taroja on vastineensa itkuvirsissä: Sulaiset suuret Luojat

haroittelekka pilvoi-hattaraiset ^), samaten loppu-

säkeillä, että morsian saisi paremman osan.

Saunastatulo-virttä ei ole Xarvusin ja Soikkolan

aluetta idempänä suomalaisessa asussa kirjoitettu muis-

tiin, mutta vatjalaisilla se tavataan. Täydellisin

on Ahlqvistin muistiinpano (n:o 3) »Sulhase tulleza rihese».

Se alkaa säkeillä nmista poikkeavasti:

Lähekkä Jumal' apise,

Lahss' awitakka Jumala,
Awitakka armolline'

Lähteizä läjn läwie',

Läpi pinä pihla-puise',

Läpi rautadze' sakara'!

(Läpi uhsie uminaa B 198)

Paitsi Ahlqvistin muistiinpanoa on runo vielä Sjö-

grenillä, Lönnrotilla (n. 3 ja 4), Groundstroemillä (n. 28)

ja Boreniukselia (198). Näistä saamme yllä olevaan muis-

tiinpanoon seuraavan jatko:

Terve tuuleo (tuuloo)

Jumala L, Sj.

Ahavaise armolline(n ) L, Sj

.

Terve tjsyve kjyl]>«'yttä L.

Terve kala kasi viitta! L,

,„ Ciilä (kylä) rahwas, risti-

rahwas, L, Aq, B.

Nöiskä (Xoiska) iessä el-

') Ks. kirjoittajan: Inkerin kansan häftrunoelma, s. 59.
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Iältäni (veljeltäni) L 3, Mätä mäsikkaiselleni L,

Aq, B. Aq, B.

Kahe pöle kalttäkäka ^) 15 Kumartaakka kiiltooni

L 3, 4, Aq, B. Maha asse marjooni

Antakä tetä tedrilleni Tuuli kuudrat kuivaa ! Sj

.

(tetrilloni) L, Aq, B.

Verratessa T^arrn saunastatulo-virttä vatjankielisiin,

huomaa, että vatjalaisen 6 ensimaiseen säkeeseen ei ole

.suomalaisia vastineita. Alkusäkeet Lähekkä Jumal' apise,

Lass' awittaka Jumala, Awitakka armolline ovat yleisiä

runon alkuhuudahduksia, jotka usein tavataan Länsi-

Inkerin suomalaisillakin. Läpi pinä pihla-puise. Läpi rau-

tadze sakara, G 28 saarisen (saarnisen) sakaran viittaavat

ehkä siihen, että oli tapana panna pihlajainen kaari oven

pienoihin silloin kun morsian (sulho) kylpi, varatakseen

häntä tämän pyhän puun kautta kaikkea pahaa vastaan,

niinkuin yleisesti Suomessa ja Inkerissä on ollut tapana

lehmiä keväällä ensi kertaa navetasta laskiessa. On myös-

kin mahdollista, että vatjalaiset saunan oven pihtipieliin jo

rakentaessaan liittivät pihlajaiset pienat varatakseen siten

saunan, jossa pelättiin kylpiessä pahan tarttuvan, kaikelta

pahalta.

Joenperän runossa 1676 on samat säkeet, vaikka sitä

lauletaankin vasta tupaan tultua:

Lähet läpi uksien, Läpi pienan pihlajaisen.

Läpi uksen rauvoitetun,

Säeluettelossa on 1—2: Kuin määt uksesta ulos, Kuin

määt poikki porstuasta.

Tervehtimiseen säk. 7—10 on Alavan muistiinpanos-

sakin (n. 8) jälkiä. Siinä sanotaan: Siz avataa uhzöd, kut-

sutaa saunassa vällää! Siz lauletaa:

L: Kalttakaite kahhe poole.
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Terve, terve, velvyeni, Tuliosa

Tervehtimisellä: Terve tuuleo Jumala, Aha vikko ar-

mollinen on vastine esitetyissä suomalaisen toisinnon 2270:n

säkeissä (siv. 73):

Siä tyet tuulee Jumalan, Ahavaa armollisen

ja säeluettelossa säk. 10—12: TuUoo tuulen Jumalan, t,

Kui tulet Jumalan tuulee, Ahavaise armollise.

Vatjalaisen runon säkeille 11—17 tapaamme vasti-

neet esittämästämme Xarvusin säeluettelosta (siv. 71—2):

Ciilä rahwas, risti-rahwas,

I^Öiskä iessä elleltäni, Nouskaa iestä rissin rahvas
3 A

Kahe pole kalttäkäka, Kaartiskaa kahe puole 4

Antakä tetä tedrilleni, Tehkää tietä tetrilleni 5

Mätä mäsikkaiselleni! Vähä maata marjalleni 6

Kumartaakka kultooni, Kumarrakko kultueni 19 A
Maaha asse marjooni! Maahan asti marjueni. 20

Säeluettelon säk. 7—9, 13—18 ovat siis sellaisia, joita

ei ole vatjalaisissa runoissa. 13—18 mainittu ristien teke-

minen, itsensä ristiminen, on tavallinen Narvusin muissa

häärunoissa, kuten tulemme tuonnempana näkemään, jo-

ten tähän runoon ei vatjalaisiin kylvetys- ja sauuastatulo-

runoihin verrattuna ole sepitetty varsinaisesti mitään

muuta uutta lisää kuin säepari 8—9: Saarut (sarina, saa-

jut ^) saunasta tulloo, Kypenäine kylpemästä.

Saunastatulo-virttä voi vielä vähemmän kuin kyl-

vetysninoa pitää vatjalaisten suomalaisilta oppimana. Kun

sitä k<'rran «4 <»1«' iimualta Inkerissä tavattu kuin vatjalai-

silta ja heidän nykyisiltii naaiiurciltaaii iiikerikoilta, täy-

tyy olettaa, että ruiH» «m vaiiliaa vatjalaisien ja iiikcrikko-

') M;ilMlollis(.'sti vcrnilaan loistavaan |iukiiiiii jiiirttua sulhasta

ja morsianta tsaariin ja tsaarittan-rn: Isarinna, sarin;i, saarni.
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jen perua, jos joku heidän parissaan asuva savakko tai

äyrämöinenkin sitä on laulanut, josta ei ole mitään var-

muutta, niin on selvä, että he sen ovat oppineet maan van-

hoilta asukkailta, koska puhtaissa savakko- ja äyrämöis-

pitäjissä ranoa ei tunneta.

Tämän tervehdysranon sisällys on siis ollut suun-

nilleen seuraavanlainen:

Terve, terve velvyeni (sisä- Tehkää tietä tetrilleni,

rueni), Maata mantsikkaiselleni!

Terve tuulehen Jumalan, Kumartele kultaiseni.

Ahavahan armollisen! Maahan asti marjaiseni,

(Terve kyve kylvettyä!) (Painuttele päivän puoleen)

Nouskaa eestä ristirahvas, Tuuli kuudrat kuivajavi!

Kahen puolen kaltiskaatte!

Tämän runon ikää määriteltäessä on otettava huo-

mioon myöskin ne tavat, jotka liittyvät saunasta tuloon.

Saunasta tulija kumartaa kolmasti päivän nousulle (itään),

keskipäivälle (etelään) ja päivän laskulle (länteen). Tapa

»painutella päivän puoleen» on samanlaatuinen kuin mui-

naisissa uhritoimituksissa kumartelu eri ilmansuuntiin.

Säe: Nouskaa eestä ristirahvas, on muodostettu Imstillisenä

aikana. Siv. 72 mainittu itkuvirren tapainen toisinto S

743 on merkillinen siitä, että siihen yhdistetään aurinko

ja jumala-käsitteet. Säk. 10—15 kehoitetaan kumarta-

maan »päivänoisulle», »päivä-lounaalle», »päivä-lasuUe», siis

auringolle, arvellen että »ehke antaa armollinen Jumala»

sitten »paremman onnen, paremman osan» sekä »suur Looja,

olove Looja» paremman onnen ^).

Eunon myöhemmät kristilliset lisät ovat jo sanojen-

sakin puolesta siksi outoja, että ne eroittaa vanhasta runo-

aineksesta. Vaikuttajana ovat epäilemättä kreikkalais-

ti Luoja on nykyisen suomal. kansanrunoustutkimussuunnan

mukaan kristillinen käsite; huomattava on, että se tavataan mord-

valaisillakin jumalten joukossa.
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katoliset kirkonmenot, päättäen tällaisista selvästi kristil-

lisistä koristeista:

Käykko Pohulla polvin,

Maahan Maarian etteeni S 743.

Hää siivoin siiinajaa

Ja paremmin blaslavittaa. 2270.

Tämäntapaiset lisät eivät saata olla 1500-lukiia vanhempia,

sillä sellaiset tavat ja sanat opittiin venäläisten pappien

välityksellä. On mahdollista, että ne ' vasta on opittu

17:nnen ja 18:nnen vuosisadan vaiheilla, jolloin kansan

hengelle ja tavoille vieras kristillinen vaikutus alkoi perin-

pohjaisemmin vaikuttaa perinnäistapoihin ja runoihin.

Sitäpaitsi on todennäköistä, ettei niitä ole sepitetty hääru-

noihin, sillä samanlaisia säkeitä tavataan muissakin ru-

noissa ^).

Istuttamisvirsi.

Inkerin häämenoissa ovat sulhanen ja morsian kosi-

mistilaisuudcssa ja sitä seuraavissa menoissa ja häävalmis-

tuksissa aivan kuin sivuhenkilöltä, joihin ei vielä suurta-

kaan huomiota kiinnitetä. Kylvetyksestä alkaen on aivan

toisin. He ov^at sen jälkeen kaiken huomion keskipisteenä.

Saunasta tultua ei heitä enää istuteta mihinkä tahansa,

vaan kunniasijalle pöydän taakse pirtin peränurkkaan.

johon rahille on asetettu pielus ja jalkojen alle turkki.

P>ikoisen morsiamen ja sulhasen istuimen käyttäminen

häissä on ikivanha tapa, jota ovat noudattaneet monet kan-

sat ympäri koko maapallon. Niinpä muinaiset intialaiset

ja roomalaiset käyttivät alustana eläinten vuotia ^) ja yk-

*) Esim. Hevaalla runossa: Löin paivjljjr- vcffi.i P I .'{•'•.

2) A. Weber: Indischo Sindit-n V, s. 32'i.
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.sinpä Meksikon atstekit häissä istuttivat pariskunnan eri-

koiselle alustalle ^).

Kun sulhanen (t. morsian) on pihalta astunut sisälle,

lauletaan Länsi-Inkerissä runo, jossa häntä kehoitetaan

istumaan ja samalla kuvataan laulaen, kuinka ylevä se

paikka on, joka hänelle istuimeksi on varattu.

Toisintoja on Narvusista: 395, 2537 ja S 923; Euge-

nesta: Gö 2; Joenperästä: 603 ja 1676. Samoja säkeitä lau-

letaan myöskin sulhasta istuttaessa, kun hän saapuu mor-

sianta ottamaan. Allaolevasta selviää niiden runojen sä-

keet, joita lauletaan kun sulhanen (t. morsian) saunasta

tullessa istutetaan kunniapaikalle pirtin perälle:

1. Kuule, kullas velvyeni 603, (1676)

2 A. Löökä silmät loojan päälle 603

B. Lyö silmäs Luojan päälle 1676
3. Jumehes Jumalan päällä 603, (1676)

4 A. Istukka hyvä imoine 603, 1676, 2537

B. Istu ukko veljyeni 395, (1735, Gö 2)

C. Istuukko sisarueni S 923

5 A. Astu aine velvyeni 603, 1676, 2537

B. Ase aineni omani 395, (1735)

6 A. Izä suize suuba päällä 603, 1676

B. Taattas tuuvin turkin päälle 395, Gö 2

C. Petäjäisen penkin päälle 2537

7 A. Emä(s) höyhene(n) poduska (-lie) 603, 1676

B. Mammas höyhenen potuskan 395, S 923

C. Mamman höyhen patjan päälle Gö 2

D. Lavvan tammisen takkaa 2537

8. Selin seinä(t)ä(hä) sinist(ä) ^) yi.

9. Päin (Suin) rissin rahvahassa 603, 1676, 2537, S 923

10 A. Vassoin (-en) kantta valkiaista 2) 603, 1676, 2537,

S 923
B. Lahti lautaa valkeata Gö 2

11 A. Päi (vaa) mette(h)e vahaista 603, 1676

^) G. Klemm: Allgemeine Kulturgeschichte V s. 34, ks. A.

Hämäläinen: Mordval. tserem. ja votjakkien kosinta- ja hääta-

voista, s. 257—266.

2) Vrt. III 55.
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B. Päin pöytäähä punaista 2537
C. Suin mustaa mettee S 923

12. Alle pyyhki(e)n pyhäi(z)en 603, 1676, 2537, Gö 2

13. Alle liitsoin armolliizen yi.

14. Alle toohuksen vahaisen 603. 1676, 2537, Gö 2

15. Alle kultaisen ku sakan 603, 1676
16. Alle vaarnoi(n) vaahterize 603, 1676
17. Miss' on Maaria moan(nut) 1676, Gö 2

18. Luoja (-ut) lounatta piellyt 1676, Gö 2

19. Pyhä risti rengotel(lu)t 1676, Gö 2

20. Armolline on adrioinut 1676
21. Siihe istus velvyeni 1676
22. Astus aineni kalani 1676
23. Laske jalkas lakon alle 395
24. Kaikki maa lainehtii 395
25. Lase kättäs lauan alle 395
26. Kaikki lauta lainehtii 395

Säkeet 6, 8—10, 12—14 esiintyvät myöskin Narvu-

sin, Haavikon, Kirkonkylän ja Kallivieren orvon sul-

hon tai morsiamen virsissä R 527 ja 534, S 821 sekä 1723 ^).

Runossa kysytään, mitä isätön t. emoton sulho t. morsian

istut:

Lavvan tammise(n) takan- Alla liitsan Jeesuksen,

(n)a. Alla tuohuksen vahaisen,

Istud ison laavitsalla. Selin seinää sinistä,

Petäjäisen penkin päällä, Vassoin kantta valkeata,

Katajaisen kannen päällä, Suin rissi rahvahaa t. sullaa

Selin seinää sinistä, väkkee?
Suin (Piiin) rissirahvahassa, Jo sie issut isos tilall,

Alla pyyhkien pyhäise, Lssut isos shuuban päällä.

Muit;i lisiä, joitii (•iniiic ole olfatied säeliictteloou:

Sie nyt, puola, jjohcii Omenani, oniien muutat;
muutat. Siä määt onnesi otolla,

Sie nyd, marja, viirrcn vai- MäJit tsaastis' saalehella.

hat. VAii muuta mielyttäsi,

') Naist.) UihfTiiriiiii siv. 113 j,i setir.
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Elä tarkkaa tahtoasi,

Elä heittele isyttä,

Elä heittele emyttä!

Ei 110 isyt heitettävä,

Emyt ei unohettava;

Emyt on suusta syötettävä,

Palasta puretettava.

ISToisoot ohkaen olilla,

Voivotellen vuotehesse,

Noisoot vuoteet voikkamaa,
Päivittellööt pään-alukset.

2537

Joenperän toisinto 603 alkaa:

Blaslaviitekka Jumala,
Avitakka armolline

!

Jovvu joukkuhu Jumala
Tänne meille niin aviksi!

Kuule, kullas velvyeni.

Kuule kultaine kalani,

Kuule kui sizot sanovat,

Emä lapset laulelovat:

Teekkä ristiä ettehe,

Teekkä risti rinnoillesi.

Haara hartiaisellesi,

Ettehes emäsi risti!

Ja n:ro 1676, jonka laulamisesta Porkka on merkin-

nyt »Pojan (tytön) kammarista lähtiessä kaasiket laula

-

\ at vetsernoiltana»:

Blaslawitakka Jumala,
Lähe lykky liikkeelle!

Kuule, kullas velvyeen,

Kuule kultane kalani:

g Tie ristiä ettee,

Tie risti rinnallesi,

Haara hartiaisellesi,

Ettees emäsi risti.

Kukkulalle kulta risti,

Lähet läpi uksien,

Läpi uksen rauvoitetun,

10 Läpi pienan pihlajaisen!

On todennäköistä, että nämä säkeet oikeastaan

kuuluvat saunastatulo-virteen, sillä sentapaisia säkeitä

lauletaan juuri tässä kohdassa (vrt. siv. 71—4 ja 77).

Muistiinpanija on saattanut käsittää väärin laulajan seli-

tyksen tai on Porkka itse muistiinpanoissaan sijoittanut

selityksen väärään kohtaan.

Soik kolassa on istuttamisvirttä vain yhdessä

toisinnossa (1624) kolmisen säettä:

Ehtoisa emoini lapsi,

Istukka imantehest,

Astu aivoin armahast!

Hevaalta on kuudessa muistiinpanossa T 303 a,

312, 340, G 112, P 18 ja 22 säkeet:
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1 A. I.stu(-iik) imauteh(h)ein (-een) vi.

B. Istu tyttö raustakulnia T 303 a

2. Asetauk ainuein T 312 (340, G 112. P IS, 22)

3. Isollisen istuimelle T 340
4. Asimelle armollisen T 340
5 A. Siun istutti issois T 340

B. Ku issois issuttaa P 18

6 A. Siun armois asetti T 340

B, .:\j'maas asettelloo P 18

7. Pääl(l)e(n) laavitsan jukkoisen yi.

8 A. Al(l)a kuojun armollisen P 18, 22, T 312
B. Alla kuojuisen pyhäisen T 340

C. Alle kuojuisen jukkoisen T 303 a

Al(l)a pyyliit(t)yn pyli(li)äisen P 18, 22, T 312, G 112
Katajaisen kannen taakse T 340
Petäjäisen penkin päälle T 340
Al(l)a tuohuksen vah(h)aisen T 340, P 18, 22, G 112
Alla tuohuksen vanhaisen T 312

Al(l)a palttinan val(a)i(s)tun T 312, 340, P 18, 22

Ala orren onne (onni) puisen P 18, 22

Alla orren onnesuisen T 340
Selin seinähän siniseen T 312, 340, G 112, P 18, 22

B. Selin seinän valkiaisen T 303 a

16 A. Vasten (-ssen) kantta \alkeaista yi.

B, Taakse kannen kynnäppäisen T 303 a

17. Suin sullaan rahvahaan (-hasse) T 340, P 18, 22

18. Sie velloin verevä T 340
19. La kysyn kypeneltäin (-ään) T 340, P 18
20. Ano(i)n ainoi velloiltaan(-ain) T 340, P 18
21. Oliko makkee(a) löyly P 18, T 340
22. Olik(o) poro(i) lipeä (-ppee) T 340, P 18
23. Oliko vasta pehmeäin T 340, P 18

Runossa on sitäpaitsi istumiseen kehoituksen jälkeen

fieuraavat kylvetysrunoa selostavat koh<hit, joita ei ole

otettu säeluetteloon. T 312:

Kylvetin kyjK-nycni, .MuilN- maille vicniliillc

Pesin pääs puhtaliaksi, Ja äkki ou'oiire oville,

Itsehes imanteheksi Kun ei naiset naurajaisi,

MuHle maille mennessäsi, Lä;ii)pä-pää1 läkkäelliis.

9.

10.

11.

12 A.

B.

13.

14 A.

B.

15 A.
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Ja T 340:

Muutit sie vanhat vaatte- Pesit sie pienet sormueis,

lies Karsit kaiat kämmeneis
Vanhan vahteren vesoille? Muille maille mennäkseis,
Panit sie uusii siiaan Muille maille vierahille,

Oksilt' ylemmäisilt, Siell ei muut siusta tunne,

Oksilt omenuspuilt? Sie vaan muita tunnustelet?

Hevaan toisinnoissa verrattuna Narvusi-Joenperän

runoihin on melkoinen määrä yhtäläisyyksiä. Joenperän

toisinnoissa on ikäänkuin johdannoksi: Kuule kullas vel-

vyeni, Löökää silmäs loojan päälle, Jumehes Jumalan

päälle. Ja toisinnoissa 603 ja 1676 on sitäpaitsi: Blaslavii-

tekka Jumala ja ristien tekeminen (ks. s. 80). Narvusin ja

Hevaan runot alkavat sitävastoin suorastaan istumiskehoi-

tuksella Nar., 4—5: Istuukko velvyeni (sisanieni), Ase ai-

neni omani, Hev. 1—2: Istu imantehein, Asettauk ainuein.

Paikka, jolle istumaan kehoitetaan, on Nar. 6—7: Taattas

tuuvin turkin päälle, Mammas höyhenen potuskan. Sipe-

rian Eugenen suomalaisilla on niinikään: Taatan tuvin

turkin päälle, Mamman höyhenpatjan päälle, joten tur-

kille ja pielukselle istuttaminen lienee siellä vakinainen

muoto ja samaten turkin määresana tuuvin. Tuuvi ehkä

merkitsee kyyhkystä, tuuva, tuuvi, ruots. duva, joten

tuu\i(nen) turkki on kyyhkys-untuvainen, pehmeä turkki.

Joenperässä (6 A ja B) on: Izä (isäs) suize (suisen) suuba(n)

päälle, Emä(s) höyhene poduska (höyhen potuskalle), siis

suisen = suvisen, lämpimän turkin päälle ja höyhenpie-

lukselle. Näillä tienoilla olikin tapana peränurkkaan py-

himyskuvien alle permannolle asettaa turkki karvapuoli

ylöskäsin ja sen kohdalle laa vitsalle pielus. Sulhon (mor-

siamen) piti istua pielukselle. Tapa lienee venäläistä alku-

perää. Siihenhän viittaa runossa sanastokin: suuba, ve-

näj. myöa, poduska = venäj. noAvmKa ^). Vain ker-

^) Paitsi patja, joka on johdettu gootin badi, kts. Setälä

Bibliographisches verzeichnis, s. 81.
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rau ja silloinkin toisessa yhteydessä sanotaan idempänä

yleiseksi käypään tapaan Xarvusin runossa (S 821) mor-

siamen istuvan: ison laa vitsalla, Petäjäisen penkin päällä,

Selin seinää sinistä, Vassoin kantta valkiaista, Suin vaa rissi

rahvahas. HevaaUa on istuttajana isä (5—6: Siun istutti

(istuttaa) issois, Siun armois (armaas) asetti (asettelloo);

Isollisen istuimille, Asimille armollisen (säk. 3—4). Istumis-

tilana on Hev. säk. 7 jukkoinen laavitsa, säk. 11 petäjäinen

penkki. Xäitä Hev:n istumatiloja ei ole varsinaisissa istut-

ta ra isvirsissä, mutta orvon »armottoman» ^) virsissä on

paitsi suubaa: ison laavitsa, petäjäinen penkki, katajainen

kausi. Xe ovat siis säilyneet vain toiseen ninoon sekaantu-

neina. Istuinpaikka määritellään Xar—J:n runoissa s.

12—19: Alle pyyhkien pyhäisen. Alle liitsan armollisen

(Jeesuksen, orvon virressä), tuohuksen vahaisen, kultaisen

kussakan, vaarnoin vaahteraisen (orvon virressä: Lavvan

tammisen takan(n)a). Paikka on sellainen. Miss' on Maa-

ria maanut. Luoja lounatta piellyt. Pyhä risti rengotellut,

Armollinen adrioinut. Hev:lla säk. 8—13 paikka on: Alla

kuojun armollisen, pyhäisen, jukkoisen. Alla pyyhityn

pyhhäisen. Katajaisen kannen taakse, (Haavikon R 534

toisessa yhteydessä: Lavva tammisen takana, Petäjäisen

penki päässä) Alla tuohuksen vahaisen (vanhaisen), palt-

tinan valaistun ja oven onnepuisen (onnesuisen). Sulhon

(morsiamen) on tälle paikalle istuuduttava Xar—J:ssä

säk. 8—11: Selin seinä(t)ä sinistä. Suin (päin) ristirahva-

hasse, Vassoin kantta (lautaa) valkiaista, Päi(n) (vaa)

mett«he vahaista (suin mustaa mettee). Xäitä vastaa

Hev:lla 15—17: Selin seineä sinistä, Vasten kantta valkeaista

t. Taakse kannen kynnäppäisen. Suin sul(l)nan rahvahasse.

Yhdessä Xarvusin ninossa säk. 23—20 on lopuksi: Laske

jalkas lakon alle Kaikki maa lainehtii; Lase kättäs lauan

alle. Kaikki hiut;i hnnchlii. .Ifjcnperän isfulusmno säk. 21—

M K.s. s. 113.
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22 loppuu: Siihe istus velvyeni, Astus aineiii kalani. Hev:lla

säk. 19—23 kysyy laulaja lopuksi: La kysyn kypeneltäin.

Anon ainovaiseltain: Oliko makkee(a) löyly, Oliko poroi

lipeä, Oliko vasta pehmeäin.

Vatjalaisilta on istuttamisrunoa toisinnot:

L 1 ja 4, Aq 3, B 198, A 9 ja 11. Selväpiirteisin on Ahl-

qvistin julkaisema toisinto ^) 3:

Iziieni ötsalline, Ala laiko' läditetu'.

Laukojani lawwalline! Sihe issuie imoni.

Pane niid iziid suine suba, 25 Kuza Marja öt makasi,

15 Enneni ewe-poduska, Piihä-risti ringotteli,

Laukojaiseni lakanat, Anceloine' aigotteli.

Ptihä Marja' padd'a waip- Sihe issuie imoni,

pa, Ase ainia welwueni
Kuho issubi imoni, 30 Was6 lauta wassessa,

Asub ainia welwiieni Was6 kättä walkeata,

20 Ala jalkoje Jumala, Sui' mussä mötua,
Ala litsä armollise,

^
Cäsi' cirjawä cippä.

Ala piihceme piihätii,

Lönnrotin muistiinpanoissa ei tähän ole suuria lisiä.

23:n säkeen Ala laikö laaditetu jälkeen tulee: Kjyntelä

mee vahase. Kirjaanpanossa 4 on pitkä johdanto, jota ei

ole muissa runoissa. Neljä ensimäistä säettä: Suku suuri

linnoeni, Oimo korkia kotoni, Noiskaa eestä ellelleni, Kahe

poole kalvolleni, kuuluvat luontevammin, kuten -jo on

osoitettu, saunastatulo-virteen.

Toisinto jatkuu:

Isyeni otsaline. Sysissä syämyttäni.
Laukojani laualline, (Isä mees isye poika,
Eläp jää maalla marjoittani. Emä naine ennei tyttö.

M 11 ensimäistä säettä kuuluu, kuten jo on osoitettu, sau-

nastatulo-virteen.
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Eläp jäi maalla marjoittani) 8ihe issiiep imoini,

Osa sillä silmälline ^), Asep aine velvyeni,
Ase paikka ainelleni, Ala jalgoje Jumala — —

ja edelleen niinkuin Ahlqvistin edelläolevan runon sakeasta

20 alkaen.

B 198:ssa on muntamia lisäsäkeitä:

Issyeni ötsalline,

laukojani lavvalline,

tehka si(h)a silmälleeni,

aseppaikka ainelleeni,

kuhe issueb imoni,

aseb aine \'elvyeni

pääle pärnizee lavezee,

ala örre öunappuizee,

selii seinotta sinisse,

Vasso('i lautaa vasessa,

vasoo kaatta (kantta) val-

keata,

sui mussaa metue
eäzi lippo cirjovaase!

Kun sulhanen on istunut jatkuu runo:

Oikoo kiitetty jumala,

tenattu tötine looja,

nyt jo issuije imoni,

ase aine velvyeni,

ed is' s' un issuttamatta,
ilmaa pää lagassamatta,

L 1 alkaa:

Lastai viitakka Jumala,
Avitakka armollini,

hiilien öisin ammoeni,

A 11 (9) on samaten

ensin olisi istutettu ja sitten

Olkos kiitetty Jumala,
Tenattu totinö Luoja!

Nyd i issuzi imoni,

Asi aino velvyeni

Päälee pärnezee lavözÖö,

izues sinuu issutti,

emyes sinuu ehitti,

sözares sinuu ehitti,

sözares sinun sövettii,

ed issun issuttamatta,

ilmaa pää lagassam[atta].

Aineni ajatlelia!

Jo nyt istuje imoini,

Paa nyt isyt suine suuba
j. n. e.

laulettu ikäänkuin sulhanen

vasta tuotaisiin turkki:

Ala Hitsaa armollizÖö,

Vassaa kaatta valköata.

Tuo nyd, izyd, siiind Suuba,

Tookaa laukojaa lakana!

^) Tämä säo kiniluiipe pöydän lunastamisvirlifii, jokn laule-

taan sulhasen tultua inorsiustaloon, sillä vasla siinä tilaisuudessa

lauh-faan: Ossn (dsta) siha sirkullcni, ks. s. 191 ja 195.
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Narvusi-Hevaan pöytään istnttamisriinoissa ja vat-

jalaisissa on suuria yhtäläisyyksiä. Säkeessä 1 olevaa pu-

huttelua: Kuule, kullas velvyeni vastaa toisessa yhtey-

dessä laulettu (A 16) Kuulo kuulo, velvyeni, kuulo, kul-

tanö kalani! Narvusi-Joenperän ja Hevaan sekä toiselta

puolen vatjalaisissa runoissa on säeluettelossa seuraavat

samankaltaiset säkeet:

Nar. runon alussa (2—3) on kehoitus luomaan

silmät Jumalan päälle. L 1 vedotaan samaten juma-

liin. Nar-J. 4

—

6 ja Hev. 1—2: Istukka hyvä imoine.

Astu (ase) aine velvyeni, vatj.: Siheissuieimoni(Aq3), Nyd
issuzi imoni, Asi ainö velvyeni (A 11). Nar-J. 6—7: Isäs

suisen suuban (t. Tuuvin turkin) päälle. Emä höyhene po-

duskan = vatj.: Pane niid iziit suine siiba. Enne ewe-po-

duska (Aq 3). Hev.: Päälle laavitsan jukkoisen vastaa A
9, 11 ja 15: Päälee pärnäsee lavusöö. Vatjalaisilla tulee

turkin ja höyhenpatjan lisäksi vielä »Laukojaiseni lakanat»,

jolle ei ole vastaavaa säettä suomalaisissa runoissa. Nar.

11: Suin mustaa mettee = Aq 3: Sui mussämötua. ISTar-J.

12—14 ja Hev. 8—9, 12: Alle (alla) pyyhkien pyhäisen. Alle

liitsoin (kuojun) armollisen. Alla tuohuksen vahaisen on

vatjalaisilla: Ala piihceme piiliätu, Ala litsä armollise

Aq 3, Kjyntelä mee vahase L 4. Ainoastaan Eugenen suo-

malaisilla ja Joenperässä (Nar-J. 17—20) tavattavalle pai-

kan pyhyyden kuvauksellekin: Miss' on Maaria moant,

Luoja lounatta piellyt. Pyhä risti rengotellut, on vatjalai-

nen vastine: Kuza Marja öt makasi, Piihä-risti ringotteli,

Anceloine' aigotteli. L-I:ssä ja Hevaalla taas on vatjan:

»wass6 kättä walkeata» vastaamassa säe: Vasten kantta

valkiaista. Joenperän (603) alkuhuudahdus: Blaslavii-

tekka Jumala, Aviitekka armoUine! on samanlainen kuin

L 1: Lastai viitakka Jumala, Avitakka armollini!

Hevaata idempänä ei varsinaista istuttamisrunoa

enää tavata, mutta samantapaisia säkeitä kylläkin. T y-

r ö s s ä Hn 2, 4 ja 96; A XI 203, 232:
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Istu miun ihanuveni (ima- Petäjäisen penkin päähä
nuuvein), (päälle)!

Asettai miun armuveni (arma- Siun istutti isoisi,

mahin)
Pöyän tammisen taaksi, Asettivat emmoisarvot.

Skuoritsassa Str 26 kehotetaan isotonta poikaa is-

tumaan isottoman pöydän päässä:

Petäjäin oi' penkki alla, Katajainen kappa eessä.

Moloskovitsassa ja Kubanitsassa sanotaan Lahjan

-

pyyntövirressä niinikään, että avioliittoon menevä istuu:

Tammisen pöydän takana, Petäjäisen penkin x^äällä E
624.

Venjoella (Eur I 530):

Istui sie imanueni Tammisen jakun taakse.

Taakse pöyän pyökkipuisen. Petäjäisen penkin päälle!

Lissilän Kaipalassa (Kär 67):

Jo istuisit, imanuveini, Pövvän tammisen takahan,
Asettuisit, armahaini Petäjäisen penkin peälle ^).

Vuoleella taas lauletaan morsianta pöytiiän istut-

taessa (Paj 606, A 409):

Selin seinää oot issois, Päin issois (emmois) pöy-
• taseen,

Sulhasen ja morsiamen pöytään istuttamisrunosta

on siis jälkiä lialki koko Inkerin. On luultavaa, että sen

alkumuotoon ei ole kuulunut muuta kuin tuo perus-aja-

tus, kehoitus istumaan pöydän taakse laavitsalle selin sei-

nää, suin sulaa rahvasta. Venäläisiltä ovat ehkä ensiksi

vatjalaiset saaneet turkille (Suuballe) ja pielukselle (i)oduä-

kalle) istuttamisen. Samalla ou kreikkalaiskatolisilla vat-

'; Karhunpoijaisrunoiss.i on myöskin sfikcft: Rahin rautai-

sen nenähän, pftJJjäisfn pf-nkin päähän.
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jalaisilla ja JSTarvusin, Soikkolan ja Hevaan (siis vatjalai-

sia vielä 1700-luvulla ympäröivillä) inkerikoilla kehittynyt

kuvaus, mitenkä istuinpaikka peränurkassa i)yliimyskuvan

alla on pyhä ja suojeleva, koska siinä ollaan: alla pyyhkeen

13yhäisen (valkoisen, päistä kirjaillun liinan, joka häiksi

pannaan pyhäinkuvan yläpuolelle seinälle ^), alla liitsan

(kasvojen) armollisen, alla tuohuksen (kynttilän) vahaisen.

S e t u k a i s t e n lauluissa on myöskin kunniapöytään

istuutuminen tuohuksien alle, vaikkeivät säkeet ole saman-

kaltaisia 2). Aivan maallinen oli käsitys siitä, mitä jumalat

tällä juhlapaikalla tekivät: Maaria makaili siinä yönsä,

pyhä risti (Jeesus) rengotteli muuten joutilaana, samaten

Luoja syötyään loikoili lounattansa, pikku -enkeli vietti

muuten aikojaan. Näillä oli siis kyllin aikaa »blaslavittaa»

(siunata) sulhoa ja morsianta, ettei naimahommissa mi-

kään paha pystyisi.

Tämä katolinen kuvaus tavataan setukaisillakin:

Kuule noori vellovenni! Siin om tuo Jummal seenit-

seh.

Laki mie iks tassa tarre, Töine Jummal töseh tareh,

Hilja laki mie hellä hoonehe, Kolmas Jummal pää kottal.

Lasemi mie iks Maarjal maada, Lasemi mie iks Maarjal maa-
(la,

Piihäl risti[l] ringutella. Piihäl risti[l] ringutella ^).

Istuttamisruno ei ole »kulkeutunut» itää kohti, sillä

Hevaata idempänä ei tavata jälkeäkään pyhimyskuvista

nurkassa ja niiden hommista tuolla pyhällä paikalla.

Syynä ehkä osaksi on sekin, että jo 1600 alkupuolella, ku-

ten on kerrottu, Moloskovitsan, Kupanitsan, Serebetan ja

Tyrön seuduilla enimmäkseen asui luterinuskoisia sava-

koita ja äyrämöisiä, joilla ei ollut pyhimyksenkuvia nur-

^) Ks. V. Alava, vatjal. häätapoja.

2) SL. 1616.

3) SL. 1660.
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kassa. Vatjalaisten naapuruksissa Länsi-Inkerissä oli se

ainakin 1700-luvun lopulla siksi yleinen, että luterinus-

koiset Narvusin asukkaatkin — päättäen Siperian Euge-

nen siirtolaisista — lauloivat samaan tapaan kuin vatja-

laiset turkille istumisesta ja pyhimyskuvan alla asusta-

vista jumalista. Kun aivan samanlaiset säkeet tavataan

inkerikoilla, vatjalaisilla ja kaukana heistä asuvilla setu-

kaisilla, on luultavaa, että nuo kristillisestä piiristä saadut

säkeet ovat peruisin jo roomalaiskatoliselta keskiajalta.

Kengitysruno.

Kun sulhanen ja morsian — kumpikin omassa kodis-

saan — on kylvettämisen jälkeen istutettu pöytään alkaa

kengitysmeno. Kumpikin on mennyt saunaan avojaloin

tai arkijalkineissa. Nyt otetaan esille parhaat jalkineet,

mitä saatavissa on. Etenkin sulhaselle pitää saada koreat

saappaat vaikka lainaamalla. Veli tai joku läheinen mies-

sukulainen auttaa jalkineita jalkaan. Toimitus suoritetaan

juhlallisesti. Jalkojen alle asetetaan kumoon käännetty

vakka. ^lorsian itkee kengittäjälle. Sulhasta kengitet-

täessä »nuohinaiset» laulavat kengitysrunon. Kengittä-

minen on luultavasti käsitettävä kuvannolliseksi. Mor-

sianta muistutetaan sillä, että lähtö on läsnä ja että pian

on astuttava vieraan askeleita. Sulhaselle ovat saappaat

matkalla, jolla luullaan piilevän vaaroja, hyvin tärkeät

ja etenkin, että kengitettäessä huomataan saapi)aat ja

sukat varata, niin ettei maasta käsin häneen matkalla pysty

mikään paha.

Kengitysrunoa «i ole iiMHila toisintoa kirjoitettu

muistiin. Xarvusin alueelta ei sitä ole ollenkaan. Soik-

kolasta on kaksi toisinfoa: 592 ja lfi'Jl. "Niidf-n sisällys on

seuraava:
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Kenkkikä kesä-kalloini

Kesäisee kenkäisee,

Talvitallukkaisihee,

Syys on saappahaisilieel

5 Oi emoi, vanha emoi,

Vanha akka vaalijain,

Tookka sukkaa sylellä,

Kapukkaa kaanivolla,

Varvasrättiä vakalla,

10 Sukkaa sinertäväistä.

Suka vartta valkiaista,

Tuo punapolukset!
Kengikkä kesoikaloin,

Saapastikka saameen,

15 Veitä sukat sulkkuvarret,
Paa rätit räämyskäiset
Päälle sukan sulkkuvar-

ren,

Veitä verkaiset polukset

Päälle rätin räämyskäisen,

20 Siit veitä Vennään saapas

Päälle verkaisen polukseni

Hevaalta on vastaavaa runoa toisinnot G 112, T 303

a ja P 19. Niissä on säkeet:

1 A. Kenkii(k) kesoi(nen) kal(l)ain(en) G 112, P 19
B. Kenkii kesoi-kananen T 303 a

2 A. Saapasta saarneen P 19

B. Saapastan saarneni T 303 a

3. Kesoisilla kengillääs G 112, T 303 a, P 19

4 A. Talvisanta saappailla P 19
B. Talven saatta saappahiin G 112

C. Talvi saappahaisiesi T 303 a

5 A. Tunge tulta sukkahees P 19

B. Tunge tulta saappahiin G 112

6 A. Kekälettä kenkihees P 19

B. Kekälettä kenkihis G 112

7 -A. Leikkaa kukoilta kannus P 19

B. Leikka[a] kukolta kulk[k]u G 112

8. Kiso kieli käärmeheltä P 19, G 112

9 A. Nuot sulita sukkahees P 19

B. Ne sulita sukkahas G 112
10. Nuot keritä kenkähees P 19

11. Muille maille mennessäs
12. Muille maille vierahille

13. Orrelle omattomalla
14. Siin ej pysty nuolet noijan

15. Menkat noijat nuolihes

16. Arpojat kuraksihes

17. Ilma miun vellotani G 112

18. Mitä minnoit kuunteletta

19. Kuta seisotta sisaret

20. Tuokaan sukkaa svlellä
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21. Kapustaa kainalolla

22. Varvasrättiä vakalla

23. Velloi matkaa mennöö
24. Matka pitkä velloilla

25. Matka p[itkä], tie likkaisa

26. On sykysyin. on yö pimeä P 19

Yhteisiä piirteitä on molemmille alueille säkeet:

Kenkiä kesoikaUaLa, Kesäisiin kenkäisiin.

Saapasta saameni Talvitallukkaisiliee (saappa-

haisiesi).

Emoa tai sisoa kehoitetaan:

Tuokka sukkaa sylellä, Varvasrättiä vakalla.

Kaapukkoa kainalolla.

Sukkien ja varvasrättien tuominen on yleinen myös-

kin runossa Kunnoton miniä ja muissakin runoissa, joissa

mies hankkiutuu kosioretkelle ^).

Erikoispiirteitä 8 o i k k o 1 a 1 1 e ovat: Saappaita

sanotaan paitsi kesä- ja talvi- myöskin syys-saappaiksi.

Sukista on lisäkuvaus: Sukkaa sinertäväistä. Suka vartta

valkiaista. Veitä sukat sulkkuvarret (silkki vartiset), Paa

rätit räämyskäiset, ja sitäpaitsi kehoitetaan tuomaan

punapolukset, vetämään verkaiset polukset ja lopuksi ve-

tämään Venäjän saapas jalkaan.

Yksinomaan II e v a a 1 1 a on kengitettäessä samalla

tehtävä varat säk. 5—17: Tunge tulta sukkahees (saappa-

hiiu). Kekälettä kenkihis, Leikkaa kukolta kulkkn (kannus),

Kiso kieli käärmeheltä, Xuot sulita sukkihees. Xnot keritä

kenkähe»'s Muille maille mennessäsi. Muille niailh* viera-

hille. Orrelle omattomalle; Siin ei pysty nuolet noijan. Mcn-

käii noijat nuolihis j. n. e. Samat varaiissanat sanotaan

myöskin morsiamelle ennen lähtöä hänen kenkiessään ja

ovat nämä varaussanat vleisiä halki koko Inkerin. Esim.

'i Ks. r.ig, R 49.
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Viioleelta (S 1573): Tiinke tulta sukkahai, Kekälettä ken-

käes, Jottei pysty noijan nuolet, Ettei tietäjän teräkset, Mie

lyön noijat nuolinee j. n. e. Suomen rajalta tapaamme
taas samat säkeet ^).

Vatjalaisilta on kengitysrunoa pantu muistiin vain yksi

kappale (B 198) vaikka kengät, saappaat, häihin lähtiessä

heilläkin olivat ylen tärkeät tekijät, Kylvetysvirressä on niin-

ikään kengittämiseen viittaava säe, nimittäin, että pojan kyl-

piessä isä seisoo oven edessä Saaröö saapugad cäezä. Hev. säk.

4 A ja B on Talvisanta t. Talven saatta saappaat. Vatjan saa-

röö merkitsee todennäköisesti tsaarin, siis tsaarin saappaat

käessä, tuo outo talvisanta, talven saatta on ehkä selitet-

tävä viron santi=kerjäläinen, johon on sekaantunut

sankt > santta >> santa, siis pyhäiset saappaat -). Että

hääsaappaat todellakin olivat aivan erikoiset, selviää V,

Alavan Kattilassa tekemästä muistiinpanosta ^): »VallalP

Ölivad yhed saappugad kauniid, möiza herra oli ossannu

vallalösö. Cen nöis naimaa, meni venccaa, siz pani ne saap-

pugad jalkaa. Niit kannöttii siz pulmöilt pulmöilö.» JSTuo

saappaat olivat kauniin punaista nahkaa, joten hyvin saat-

toi kuvitella, että vain itse tsaari ja pyhimyksetkin sel-

laisia käyttivät arki-oloissa.

Ellei voida osoittaa Länsi-Inkerin ulkopuolelfa yh-

tään kengitysrunoa, on sitä pidettävä juuri täällä synty-

neenä, tarkemmin sanoen: Se on Soikkola-Hevaan inke-

rikkojen sepittämä eikä ole levinnyt syntymis-alueensa

ulkopuolelle. Kumminkin on huomattava, että saman

tapainen runo on Karjalassa loitsuna.

^) Paraske 427. — ^) Santin saappaat saattavat kyllä toiselta

puolen merkitä avojalkaista t. risakenkääkin, esim. III 335 hauku-

taan muien »valtojen» poikia, että heillä on »santin saappahat ja-

lassa, olkinen kussakka vyöllä», vir. santi = kerjäläinen. Slöör

I 7 on sananlaskun tapainen: Saantu saappahat pitävi, Käypi

köyhä kengittäkin. — ^) Vatjalaisia häätapoja, s. 62.
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Lahjanpyyntö-Capiraha"-) virsi.

Illalla, kun sulho on istutettu pöytään (samaten mor-

sian kotonaan), pannaan pöydälle maljakko, saviastia,

Keski-Inkerissä seula. Tarkoituksena on, että läsnäole-

vat siihen viskelevät rahaa. Ensin viskaa isä rahaa, sitten

äiti. veli, sisar, setä j. n. e., lopuksi kylänväki. Tätä sano-

taan Länsi-Inkerissä apirahan viskaamiseksi tai kysymi-

seksi, lahjojen pyytämiseksi, Keski- ja Itä-Inkerissä ker-

ranjuonniksi. Morsiamen luona täten kertyneet varat käy-

tetään läksijäishäiden pitoon, mahdollisen jdijäämän saa

morsian itse. Sulhaselle annetut lahjat saa tämä itse. Suu-

ren osan niistä tarvitseekin hän morsiamen lunnaiksi. Mor-

siamelle lahjoja annettaessa ei lauleta erikoista runoa,

tämä itkee jokaiselle antajalle itkuvirren. Sulhasen luona,

taas lauletaan runo, jossa erikseen kehoitetaan kutakin an-

tamaan lahjansa »ottamaan» menevälle. N a r v u s i s t a

on muistiinpanot 47, .395, 1724, 2539, E 431, 527, S 789,

Lu 508 sekä Eugenen suomalaisilta Gö 4. Ne sisältävät

säkeet:

1. Avittak(k)aa ainettani 1724, E 527
2. Matkamiestä (marjuttani) marja'ani 1724, E 527

3 A. Kuule kulta velvyeni Lu 508
B. Vaso helle velvyeni

4. Vasoni kalani kaunis S 789
5. La kyselen kannottelen S 789
6. Perin pohjin poimittelen S 789

7 A. La kysyn ison (-än) apia (oppii) 47, E 431

B, Kysykkö isyen appii Gö 4

C. Kysy(ko) isoilta (ison) appii S 789, Lu .508

8. Oi isyt, vanha isäni 395, 2.539

9 A. Vanha taatta vaalijiini 395
B. Vanha mamma vaalijani 2539

10. Minen antaa, minen avittaa S 789
11. Min annat isyt appii (aviksi) yi.

12. Min antaa (-na<l), min avittaa (-at) 47, 2537
13 A. Pojalleen ainoalle 47. Ln 508
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B. Pojallesi aino(v)alle 395, 2539
14 A. Isyt soimelta hevo(i)sen (hepoisen) yi.

B. Taatta soimesta hevosen Gö 4

15 A. Kartanolta kagran (kauron) syöjän E 431
B. Kagran sööjän kartanolta 2539, S 789

C. Kaukalolta kauran syöjän Gö 4

16. Tallista takumaisesta 2539
17. Millä soitteloo soassa 47, 1724, E 431

18 A. Vääntelöö väen seassa 47, 1724
B. Vääntelöö väe välissä E 431

19. La kysyn (kysytkö) emon appii (apia) 47, E 431. S
789, Gö 4'

20. Oi emyd, vanha emäni 2539
21. Vanha mamma vaalijani 2539
22 A. Min antaa (-nap), emyt aviksi 47, E 527, Gö 4

B. Min annap (antaa) antap (-nat) emyt appii 395,

1724, E 431

C. Minen antaa (-rad), minen avittaa (-at) 2539, S 789
23 A. Pojalle(en) ainoalle 47, 395, 2539 Gö, 4

B. Pojalle sottaa männessä E 431
24. Emyt pai(j)an palttinaise(n) yi.

25. Narvan kaaren kankahista Gö 4

26. Pihkavan pitkistä Iinoista Gö 4

27 A, Maaha(n) assi aivinaisen 47, 395, 1724, E 527

B. Maahan asse aivinainen Gö 4

C. Päivän polttamattomaise 2539
28. Hipiälle hiettömälle 395, 3539
29. Einnan eestä ristitetty Gö 4

30. A. Hiirentiet hihojen suissa 47, 2539
B. Hiha suud on hiiren teitä E 527

C. Ihan suista sulkuteltu Gö 4

31. Helmoissa hepokuvia 2539
32. Kulkun alta kulliteltu Gö 4

33. Alta polven kumakoittu Gö 4

34. Päärme(h)et piluja täynä(ä) 1724, 2539
35 A. Kaasen kirjat kauluksessa 47

B. Kaglukset kaasun kuvia E 527

C. Kahet kirjat kauluksessa 1724

D. Kahet kannat kauluksiissa 2539
E. Antaa ristin kaglalleni S 789

36. Ken on kummi kullalleni E 527

37. Eistitaatta tammelleni E 527
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38. Kyf>y kiimmin apii Lu 508
39 A. Min annap kummi appii 1724

B. Min antaa kummi aviksi Lu 508
40 A. Kummi kultasen kusakan Lu 508

B. Kummi rapsajaa rahalla 1724
('. Kummi kultaa piholla E 527

41. Hopiaista kahmalolla E 527
42 A. La kysyn (Kysykkö) vellon apia 47, E 431, Gö 4

B. Kysy velloin appia S 789

C. Ky.sy siis vellon apii Lu 508
43 A. Min annab vello appii 1724

B. Min annap (t. antaa) vello aviksi yi.

44. Minkä annat, min avitat 47

45. Vellon mennessä sottaa E 527

46 A. Vello kultasen kusakan 47. 395
B. Vello vaskisen satulan Gö 4

C. Vello saarnaisen satulan Gö 4

D. Vello ruossan seinältäni E 527

E. Vello ruossan naulan päältä E 431

F. Vello ruosan kultasiiman 1724

G. Vello rahalla rapsajaa 2539. S 789

47. Millä vyötät itseäsi 47

48. Maille muille männessäsi 47

49 A. La kysyn sison apia 47, 2539
B. Kysykkö sison appii Gö 4, Lu 508

50 A. M[in] annat (antaa) siso aviksi 47, 395, 1724, Gö 4

51. Vellolleen ainoalle 47

52 A. Siso silkkisen (-set) siletkan (sirentkat) 47. 395, Lu
508

B. Siso silkkisen sinerkan Gö 4

e. Siso kultasen kussikan Gö 4

D. Siso (kirstusta) silkkirättisen (sulkku-rätin) 1724,2539

53. Mill(ä) (sie) pyyhit (-hib) silmi(j)äs(i) 47, 1724, 2539,

Lu 508
54. Kuivaelet (-eb) kulmiaa (-asi) 47, 1727. 2539. (Lu

50S

)

55 A. Maille inuillc männessäsi 4 7

B. Sotaan lähtehessä Lu 508
5r). Kysy siis su'un apii Lu 508

57. Mitii antaa suku aviksi Lu 508
~}X. Suku on suuri vellollaui 395
51». Suku rapsajaat ralialhi 395. (Lu 508)
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60. Suku kultaa piholla Lu 508

61. Hopeii kahmalolla Lu 508

62 A. Siiz (t. La) kysyn kylältä appii 2539, E 431

B. Kysykkö kylän appii Gö 4

63. Kyläkunta kuntueni (kultueni) 395, 1724

64. Valtakunta vanhempani 395, 1724

65 A. Kylän miehet isäni Gö 4

B. Kylän miehet puolet taatat 2539

66 A. Kylän naiset emäni Gö 4

B. Kylän naiset puoled maamad 2539

67 A. Kylän pojat puolet vellot 395, 2539, Gö 4

C. Kylän pojat velvyeni 1724

68 A. Kylän tyttäret sisaruet 395, 1724, Gö 4

B. Kylän tytöt puolet sisot 2539

69 A. Min antaa kylä appii E 431

B. Avitak(k)aa ainettani 1724, 2539, Gö 4

C. Avitakkaa velloani 395

70. Tiemiestä tetreäni (t. tedryttäni) 395, 2539

71. Matkamiestä marjuttani (-joani) 395, 1724, 2539, Gö 4

72 A. Ken soalla, ken solella Gö 4

B. Ken solella, ken soalla 1724

C. Ken soljella, ken savella 395

73. Ken vaa (vait) vaskisormuksella 395, 1724, Gö 4

74. Kylä rapsajaa rahalla E 431

75. Nyt lie rahalla raskas

76. Vaiva lie vasenpalalla

77. Huomenella täll ajalla

78. ISTeion suuressa su'ussa

79. J^eijon koissa korkiassa 1724.

Bugenen toisinnossa (Gö 4) luetellaan lisäksi autta-

jina: setä ja eno, jotka rapsaat rahalla; vävy — ruoskan

vaski varren ja kultasiiman. Lu 508:ssa on vielä, että

risftäti antaa ristpojalleen ruoskan kultasiiman, 2539:

Eistimaama siitiset tserenkat, ristitaatta porottelee poltti-

noja, alottelee alttinoja.

2539:ssä on 62, 66—67 säk. jälkeen:

Matk' on pitkä marjallani, Joki Jordanan välillä.

Matka pitkä, tie retuisa.
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S o i k k o 1 a s t a on toisinnot 592 ja 1625. 162().

1627. joista kolme viimemainittua muodostaa oikeastaan

yhden runon, saman laulajan runo on jaoteltu kolmeen

osaan.

Toisinnossa 592 on seuraava alkukappale, joka ei

kokonaan kuulu häärunoihin:

Oi miun »ismarut» is-

soini 1),

Ukko vanha vaaliani.

Ota k orrelta pärettä,

Sytäk kymmen kyntteliä,

15 Otak aittasi avvaimet.
Kepsäk männä kellerihe,

Kapsak männä kammari-
he,

Upsak uutehe tuppahai

Seell on kirstu kirssun

päällä,

20 Seell on karppi karpin

päällä,

Vakka vanhada rahhada;
Niin puhu paalta pohja,

Eikö kylki kuksinalta,

Otak vanhada varraa,

26 Otak kullan kuun ikkäi-

set,

Vaset vallan aikahiset.

Rahat rannan polvehiset,

Took seelt toomellesi,

Kanna kantamaisellesi!

Kattilan toisinnossa 454 on samaan tapaan

15 Miun ismaroi isoni.

Ota vottimet kolosta,

Kepsä mennä kelläri[ijn.

Ota sielt omais rahat.

Omat vaskes valitse,

JO Kultaiset kulunet,

Hopiaiset hohtunet!

Puhko paa[l]ta pohia,

Eikö kylki kuksinalta,

Tuo aviks ainelle,

25 Matkamie[h]elle marjalles,

Maille muille vierahille,

Mennö ottama [a ]n mor-
sianta

Soikkolan säkeet 15—27 tavataan pra a suikka -

virsissä, esim. Soikkolasta n. 227 säk. 56—8, 61

—

'.\:

Ota altas avaimet, Ota orrelta pärettä. Sytytä tuli käteesi,

Kapsa mennä kammariis, Upsa uuteen tupaan. Ke])sä

mennä kellariin. Vrt. Kattila 481 säk. 65—7.

Narvusin Kiletoivirsissä on säkeet: Siulla on kullat

kuun ikäiset, Rahat rannan polvelliset (n. 228 säk. 79—8(1

ja 1647 säk. 'iä —»). Kellariin meno sopiikin paremmin praas-

') Säk. 1— 10 kiMiliivat kongit ysnmoon.
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nikkavirteen, jossa on kysymys oluen tuomisesta laulajille,

joten nämä säkeet eivät kuulune häärunoihin.

Soikkolan varsinainen lahjainpyyntövirsi alkaa ke-

hoituksella isännälle (1625):

Oi isoi, vanha isoi, Matka pitkä marjallais,

Vanha ukko vaalijaan, Tie rettuisa tedrollais,

Tiekka pojoille alku, Vaset sinne vaaitaa,

Tiekka alku astialle, lo Hopehia huuvetaa,

6 Marjaas matkaa männöö, Tengat tiellä tarvitaa.

Tedrois tielle tallajaa!

]Sr:o 592:ssa on säk. 1—3 tilalla: Avittele ainojais,

Matkamiestä marjuttais! Säk. 5^8 ovat samat ja niiden

jälessä loppusäkeet: Yli uulitsan kyllähä. Yli aijan naapu-

rihe.

Kehoitus suvulle lauletaan Soikkolassa (1626):

Suku suuri saapassääri, Ken rublalla, ken kahelia,

Heimo heltiä kyppäärä. Ken puolella polttinalla,

Avitakkaa ainuttain. Puolen polttinan rahalla,

Matkamiestä marjuttain. Marjoi matkaa männöö
5 Tiemiestä tedryttäin, j. n. e. kuten 1625.

Kylälle (1627):

Kyläkunta, rissin rahvas, Avitakkaa ainuttain,

Kylän suuret, kylän pienet, 5 Ken kruossalla, ken kahelia.

Kylän vanhat i vakaat. Ken karran kappalella!

Kattilasta ei ole muuta muistiinpanoa kuin

454, josta kehoitus isälle on kuten mainittiin praasnikkaru-

non pohjalla syntynyt. Tässä toisinnossa on vielä kehoitus

kyläkunnalle auttamaan: Ken griunalla, ken kahelia, Ken

puolen polt[t]inan rahoilla! ja lisätään: Ei 00 suur rahoista

eikä vallan vaskiloista.

ISTarvusiin verrattuina ovat siis Kattila ja Soikkola

köyhiä toisinnoista. Edellisestä yksi ja jälkimäisestä kaksi

(1625—1627) kuuluvat, kuten huomautettiin, yhteen jak-

soon ja niihinkin on sekaantunut praasnikkarunoa. Joen-
perästä on ainoastaan yksi 119 säettä pitkä toisinto



Lahjanpyyntö- (»apiraha»-) virsi." 99

1677. 8iinä lahjoittaa isyt hevosen, emyt paian palttinai-

sen, vello päästä pääkypärän. siso silkkiriepuisen. suku ja

heimo rapsaapi rahalla, kylän miehet, naiset, poissit, tyttä-

ret ken sovalla, ken solella. Tämä toisinto ei kuitenkaan ole

luettava häärunoihin. vaikka siinä toistuu samoja säkeitä:

Avittele poikajaas (velvyttääs). Matkamiestä marjuttaas,

Marjut on matkaan mänijä, Tedroi tielle lähteväine! Se

on oikeastaan sotaan lähtevän pojan runo. 8iinä sanotaan-

kin parissa kohti, että lahja annetaan: Vellon ainavon

aviksi. Vellon männessä sottaa, Tanun maaha taj^peloo ^).

Eunon on laulanut Olena Osipan nainen, jolta Porkalla

on y^hteensä 47 hääranoa. ^Mahdollisesti ei Olena sitä ole

ilmoittanut hääriinoksi, vaikka se erehdyksestä on joutu-

nut Porkan kokoelmissa suuren yhtäläisyytensä vuoksi

häärunoihin.

Hevaalta on apiraha -virttä kahdessa toisinnossa:

G 113 ja P 20 ja niistäkin edellinen vain epätäydellisenä

toisen runon alkuliitteenä. P 20:

Hoi siä vedroi velvyeen, Seoille l[uo] s[annaist]!

Isoillees luo sannaist! 15 Setoi käätöisen kypärän.
Isoi kaivoi vanhan kaas- Tukalen tulipalolen.

nan. Sukukunta kuunnelkaan,
Vanhan kuksinan kulotti. Heratkaan heimokunta,

5 EmoiUees luo sannaist! Auttakaan vellojanne,

Emoi paijan aivinaisen 20 Velloi matkaan märmöö—
Hipiälle hiettömälle. Ken niblalla, ken kahelia,

Päivöin paistamattomalle. Ken puolella ])olttinalla,

Velloillees luo sannaist! Alimpaiu alttinalla.

,0 Velloi tuopi verkaviitan Köyhempi kopekalla,

Hareille hartioille. 25 Ken karran kappaleella,

Sisoille l[uo] s[annaist]! Hoppean simarella!

Sisoi sujkkuisen serent- Velloi matkaa m;iiin()ö.

•kun. Matka pitkä, tie likkaisa.

Tästä toisinnosta on huomattava, että sotaanlähte-

v;in pojan runossa on myjiskin sn koet: Hoi siä viedroi

*) Vrt. Sotfifin l;ifi)i'v;in [ioj;)n ruri<ij;i 252, 253 ja 5'i3.
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velvyeen. Isollees (emollees, veljellees j. n. e.) luo sannaist

ja lahjatkin, jotka kylpevälle pojalle luvataan, ovat yleensä

samoja.

G 113 sisältää vain 7 säettä toisintoja, äsken esite-

tyn runon sakeisiin 17—19, 21—23,

Sukukunta kuunnelko[o]n, 5 Rikkahampat polttinal,

Helätkä[ä]t työ heimokunta, • Köyhempät kopekal,
Avittaka[a] ainojani, Alempaiset alttinol!

Ken tenulla, ken polulla,

Vatjalaisilla on lahjanpyyntö-virttä L 15,

Aq 4, A 11. Missä pyydetään:

Isyeni ÖcalliinÖ, Vaitoz mielellä yvällä,

Laukojani lavvalliinö, Kullalla kulunnuulla,
Aika ainagoo avittaa, ÖpÖalla önnÖvalla,

Öen sövalla, cen sönalla; Vazgölla vanalla! A 11.

5 Eb sövalla, eb sönalla,

L 15:ssä on, jättäen eroavan oikeinkirjoituksen huo-

mioon ottamatta, myöskin edellisen toisinnon säkeet 1—2,

3:s: Avittaka armastani, säe 5 puuttuu, joten kielteisyys

jää pois ja 6:s kuuluu: Kumpa mielellä yvällä; säk. 8—

9

puuttuvat, mutta sitten tulee lisäksi:

Nadjesa raha kulusa, Kepsi mennä kellarii!

Raha markat, raukoesa. Siitä saat raasa rahutta

,

— — — — — — Se lie vellele avisse,

Vota, vottimet kätee, Meiltä paljo kjysyttihe.

Rapsi mennä rattiessa, Enäpi sitä anottihe.

Aq 4:ssä on:

Suku suri linnueni, Kumba wassela wanala,

20 Oimo korkea kotone, Kullala kulunnuela!

Avittaka armassani, 25 Nadeza raha kuluza,

öen sönala, cen söwalla. Raha-markat raukewat.

L 15:ssä pyydetään samalla tavalla kuin säk. 21—26,

että: Kjylä rahvas, lissi rahvas auttaisi. Mutta tässä puolen
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kolmatta sataa säettä pitkässä runossa, johon Lönnrot on

kieltä ja sisällystä ymmärtämättä sotkenut monta eri ai-

nesta yhteen, on vielä toisessakin kohden kylän rahvaasta:

Kjylä rahvas, rissi rahvas, Sen mie teän, s[en] m[ie]

On vanat, on vagasa, m[oisan]

On tjese kasveliat, Ep paljo kyleä piä.

Länsi-Inkerin lahjanpyyntö-virsiä verratessa He-

vaan ja vatjalaisten toisintoihin huomaa, että vatjalaiset

runot ovat hyvin saman mallisia ja ehkä enemmän Soik-

kolan ja Hevaan kuin lähimpien naapuriensa Xarvusin kal-

taisia. Vatjalaisesta saamme ensinnäkin todennäköisesti

runoon kuulumattomina samoin kuin Soikkolan 592:sta

ja Kattilan 454:stä poistaa praasnikkarunoihin kuuluvat

säkeet 12—14: Vota vottimet kätee, Eapsi mennä rat-

tiessa, Kepsi mennä kellarii. N a r v u s i n alueen toi-

sintoja on paisutettu monilla hääninoihin yleisesti liitty-

villä säkeillä. Sellaisia ovat säk. 3—6: 3 A Kuule kulta vel-

vyeni, 4 Vasoni kalani kaunis, 5 La kyselen kannottelen,

6 Perin pohjin poimittelen. Säkeihin 11—18 on sekaantunut

pojan sotaanlähtövirttä. josta Joenperän toisinnon yhtey-

dessä jo oli kysymys: Min antaa isyt aviksi, ]\Iin antaa,

min avittaa Pojalleen ainoalle? Isyt soimelta hepoisen.

Kartanolta kauransyöjän. ^Niillä soitteloo soassa, Vääntelöö

väen seassa. Nämä säkeet kuuhivat kieltiimättä parhai-

ten sotaan lähtevän pojan avunpyyntö virteen. Emon
avunannossa säk, 19—35 on saman runon vaikutusta huo-

mattavissa, säk. 20 sanotaankin: Pojalle sottaa männessä.

Sotaan menevälle kylpijälle antaa iiiti tavallisesti ])aidan.

Äidin »ottamaan» menevälle pojalleen antaman paidan

kuvaus 24—35 toistuu laajem])ana ja yleisenipänä sulhon

tervehdysninossji morsiamen taloon tultua, joten käsitte-

lemme sen siinä yhteydessä. Veljen antama apu säk. 42—48

kultainen kusakka, vaskinen t. saaminen satula, ruoska

kultasiima. soveltuvat niinikään sotaanlälitevälle. jossa se
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tavataan, näistä lahjoista sitäpaitsi kerran säk. 45 sanotaan-

kin pojan mennessä sottaa. Sison avustuksesta säk. 50—55

silkkinen rätti, sirentka, Mihi pyyhib silmiää, Kuivaeleb

kulmiaa, on sanottava samaa, tai niinkuin 55 B, että se

on myös »Sotaan lähtehessä». Kunnollinen vertailu ]S'arvu-

sin, Soikkolan ja Hevaan runojen suhteista on mahdoton,

kun Soikkolasta ja Hevaalta on vain pari toisintoa kum-
mastakin ja on siis sattuman varassa, onko näiltä aloilta

saatu talteen kaikki, mikä on laulettu lahjanpyyntö-vir-

ressä.

Jos ei Soikkolassa ja Hevaalla ole laulettu muuta
kuin mitä näissä niukoissa muistiinpanoissa on saatu pa-

perille, niin on huomattava, että yksinomaan N a r v u-

s i s s a anotaan lahjoja isältä, emolta, veljeltä, sisarelta,

risfisältä, risfäidiltä, sedältä, vävyltä ja kylältä. Annetut

lahjat ovat: isä — hevosen, äiti — palttinaisen kirjaillun

paidan, veli — kultasen kusakan, saarnisen (vaskisen) sa-

tulan tai seinältä (naglan päältä) ruoskan (kultasiiman),

sisar — silkku-ätin (sirentkan) t. kulta kussikan, kummit
ja suku, setä, eno rapsaavat rahalla, antavat kultaa piholla.

hopeii kahmalolla, kyläkuntaa t. valtakuntaa pyydetään

auttamaan: Ken solella, ken sovalla. Ken vaa vaskisormuk-

sella. Soikkolassa käännytään vain isän, suvun

(heimon) ja kylän puoleen, jotka antavat: isä — vasket,

hopeat, kullat t. rahat (tenkat), suku (heimo) auttaa —
ken ruplalla, ken puolella polttinalla, kylä — Ken kruos-

salla, ken kahelia. Ken karran kappalella.

Hevaalla isä kaivaa maasta vanhan kaasnan,

emo antaa aivinaisen paidan, veli verkaviitan, siso sulk-

kusen serentkan, setä — käätöisen kypärän, suku (heimo)

auttaa ken ruplalla, kahdella polttinalla, alttinalla, köy-

himmät kopekalla tai hopean simarella.

Vatjalaisissa runoissa käännytään vain isän,

suvun ja kylän rahvaan puoleen samaten kuin Soikkolas-

sakin. Isä auttaa: Kullalla kulunnulla, Öpöalla onnövalla,
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Vazgölla vanalla, siis kullalla, hopealla, vaskella niinkuin

Soikkolassa, jossa isää kehoitetaan: Otak kullat kuun ik-

käiset. Vaset vallan aikahiset, Eahat rannan polvehiset

(ks. s. 97), koska tiellä Hopehia huuvetaa (s. 98). Vatja-

laista kahdesti tavattavaa sananparren tapaista: ISTadeza

raha kuluza, Rahamarkat raukevat vastaa tavallaan Soik-

kolan; Vaset sinne vaaitaa, Hopehia huuvetaa, Tengat

tiellä tarvitaa. Mutta se viittaa samalla Inkerissä sangen

tavalliseen sananparteen »Xaiessa raha kulluu)). ^) Suvun
ja heimon puoleen kääntyminen tapahtuu myöskin lähinnä

soikkolaiseen tapaan:

vatjal.: Soikkola:

Suku suri linnueni. Suku suuri saapassääri,

Oimo korkea kotone, Heimo heltiä kyppäärä,
Avittakä armassani! Avitakkaa ainuttain!

Suvulta pyydetään samanlaista apua kuin isältä. Isän

puhutteluksi ei sovi oikeastaan säe, jonka äsken nyrjäy-

timme: cen sövalla, cen sönalla, jota vastaa Xar. ja Euge-

nen säk. 72 Aja B: Ken soalla, ken solella, eikä se tähänkään

oikein sovellu, vaan mieluummin kylän rahvaaseen, josta

ei ole missään vatjal. toisinnossa sanottu, mitä siltä pyyde-

tään ja mitä se antaa. Suvun lahjoiksi jää siis raha, kulta

ja vaski.

Kylän rahvaan puoleen kääntymisellä on niinikään

vain Soikkolassa vastineensa:

vatjal.: Soikkola:

Kjylä rahvas, risti rahvas, Kyläkunta, rissin rahvas,

On vanat, on vagasa, Kylän vanhat i vakkaat,
On tjese kasveliat. Kylän suuret, kylän pienet.

\'oimme siis hyvällä syyllä sanoa, että vatjalainen

ja soikkolaiiKTi niuo oviit lähiimä samanlaisia.

') S. Kuprin tifdonanto, vrt. Haltsonen (TyröstJi) n. 110:

Jo rahat naijps kullinif. Palvat päiita pyyta^s.
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Seuratessa runon laulutapaa Keski-Inkerissä Hevaata

idemmäksi, huomaa, että se Hevaan ulkopuolella muuttuu

melko lailla. »Apirahan» pyyntö-runoa on edelleen halki

koko Keski-Inkerin ja Itä-Inkerissäkin Järvisaarella ja

Markkovassa kerranjuonti- ja seulaanviskaamisrunona.

Eteläisessä Keski-Inkerissä Mol(oskovitsa )ssa ja Ku-

p(anitsa)ssa on runon muoto (vrt. E 690, 693, 765, 769,

912, 1069, Lu 1615—17) seuraava:

Tuokaa meill' mitä pi-

tääpi!

Missä on suuri siun sukusi,

Läkkää Luoja luottam-

maa.
Jumala avittammaa!
Jumalall' on onnen olijat,

Luojall' on lykyn avaimet

5 Ei Luoja riko rekkee,

Onni ei taita ohjaksia.

Morsian miun sissoin,

Siitoinen sisaruein!

Ketä siull ensin kutsu-

taan,

10 Ketä varrai vaaitaan?

Missä siun ismaroi is-

sois

Sekä maire mammaseis'?
E 693

Aletaak asiat meillä?

Tehkää alku astiahemma

15 Pyöritkää meijän pöyän
luokse,

Koalakaa meijän kannen
luokse,

Siirtykää meijän seulan

luokse

Siunatkaa seula meille! E
912

Missä on siun vetro veik-

koseis

20 Sekä siitoiset sissois!

Leviäine lensiäsi?

Sanotaan siull olevan

2 5 Suku suur', leviä lensi,

Suurta miestä suvussasi,

Herrasmiestä heimossasi;

E 693

Tulkoohan suku tupahan!
Lu 1615

Pojat potrat, päät kähä-

rät, E 690

3
Sekä tyyni tyttöjoukko!

Tulkaahan pojat tupahan
Näyttäkää hyvä näkönne.
Kääntäkää kähäräpään-

ne, Lu 1617
Auttakaa siskojamma!

35 Sisko on matkaahe mäne-
vä;

Matka pitkä, tie retoisa.

Joka vieru viep' sinisen.

Joka ruopas ruplaniekan-)

E 690
Pojat puoli veikkoseini,

,0 Toisen puolen seikkoseini,

Mie teit kutsun kukka-
siksi,

^) R 690: Tulkaa pojat porstuasta. — ^) Joka kivi kinna-

jaapi; Joka puoti punasen, Joka silta sinisen R 765.
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Sanon saatu marjaseksi; Pankaa vasket vaivas-

Mie teit kutsun kunnialla: taanne.

Tulkaa meijän tuolin luok Paperit pahointa mielin.

se, E 693

45 Joutukaa meijän jolkan Kyll" mie tiijän teili' ole-

luokse! van,

Tääir on kirkas kirjutella, Teili' olevan, tein pane-

Lysti on laskea lukkuu, van
Tääir kynttelit kyttööt, 55 Kultasuusta kukkarosta,

Vaskivalkeat pallaat. Viini verkasen välistä.

.,0 Pankaa hopiat huolis- E 690
taanne,

Serebetan seurakunnasta ei ole kuin yksi toisinto

P 84 ja sekin yksinäiselle orvolle tytölle: oTuoss istuu is-

sotoin lapsi, Isotoin ja emotoin», joten ei isän, äidin ja su-

vun kehoituksia siinä ole. Siinä on kumminkin poikia kos-

keva kehoitus:

Pojat puoli veikkosein. Matka pitkä, tie vetoisa.

Auttakaa siskojain, Joka vieru viep sinisen.

Sisko,on matkahen mänevä; Joka ruopas ruplan viepi.

Kun nämä säkeet ovat jokseenkin samanlaiset kuin

Moloskovitsa-Kupanitsan 39, 34-38. saattaa olettaa, että

runo Serebetassa on nuiutenkin ollut samansuuntainen

kuin näissä sen eteläpuolella olevissa pitäjissä.

Tarkastamme edelleen runoa Kupanitsan koillispuo-

lella olevassa S k u o r i t s a n seurakunnassa. Sieltä on

merkitty muistiin yksi toisinto (Strählnnin) 26. avunpyyntö

sulholle. Neljä ensimäistä säettä on samanlaista kuin

Mol.-Kup. Xäitä seuraavissa säkeissii kerrotaan, miten sul-

ho istuu kuin isotoin jtoika Isottoman ]>('iy(l:in päässä. p«'-

täjäinen penkki alla ja jatketaan '):

M Runon oikt^inkirjuitns on nurinkurinen. Syy ci olf Strälii-

in.iniii, vaan sen, joka on kirjoittanut han«?n kokoelmansa puhtaaksi.

Vlips on ollut tyhmyri, joka ei ole ymmiirlänyt juuri sanaakaan

mitji on kirjoittanut - tuskinpa lionoo osannut siinmcn kicltukäan

- vjilidKTkkinii nn pisti- y>kn s;ik''fn jiilkrm.
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10 Sulho matkohon meaepi,
Ulkoteille urkenevi
Omasuisin ottamaan,
Kaunojaisin katsomaan.
Joka vieru viep' sinisen,

15 Joka ruonas ruplaniekan.

Akat ehtoiset emmoin,
Tytöt siitoset sissoin!

Auttakaas myö sulhojam-

me,
Pankahas parin kopei-

koin,

20 Visatkohos viisin rossin,

Rikas riunan,köyhä kaksi,

Potra polttinan panee,

Ruhivo rikko ruplan juopi.

Voi miun vietro veikko-

seni,

2 5 Kysyteliä miun tulepi.

Kysyteliä, lausutella.

Perin pohjin poimitella:

Tulkaas suku tuppaan,
Pyrkikään myö pöydän

luokse,

3 Kaalakaan myö konnun
luokse;

Tääll' on kirkas kirju-

tella,

Luotki laskea lukkuu.
Voi miun vietro veik-

koseni,

Mikä käski mein pojaista

35 Ryök elaiseen ryöhty-

mään,
Rampaheen rakastumaan!

Verratessa runoa Mol.-Kup. on otettava huomioon,

että se on laulettu sulholle, eikä morsiamelle, joten 10—15

säk. ovat hieman erilaiset kuin Mol.-Kup. 35

—

SS. ]5'äiden

seulaanviskaamisrunojen vertailu jääkin senvuoksi vail-

linaiseksi, kun muistiinpanoissa ei ole muutamista seura-

kunnista kuin sulhon, toisista ainoastaan morsiamen ker-

ranjuontininoja .

Säk. 18—^22 olevat lahjat, kopeikka, rossi, polttina

ja rupla, tavataan, kuten on esitetty, Soikkolassa ja He-

vaallakin. Säk. 24—27 tavataan niinikään yleensä hää-

ynnä muissakin runoissa lännempänäkin. Säkeille 28—32

on Mol.-Kup. vastineet 28, 15—16; säk. 22 = Kup. R 1069

säk. 16: Potra polttinan pannoo.

Kaakkoonpäin kulkien Kolppanaan ja Koprinaan

tapaamme yhä samankaltaisia lahjanpyyntörunoja: I(nk)i

1 ja 2, K(upr)i 62 ja häätapakuvauksessa Kuha 3(=Ka).

Runot alkavat, kuten Mol.-Kup. :ssa säk. 1—6: Läkkää

Luoja luottamahan ja jatkuvat:
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Älä mäne jänön jäliir,

Konkkapolven polkemille.

Jänö peittää vi jälensä,

Konkkapolvi polkemansa!

6 Ko ois onne ostettava,

Pahan onnen pois panisit,

Heikon onnen heittelisit,

Rahallais sie onnen os-

taist —
Rahair on onne ostamat-

ta.

o Kysy luojalta lupaa,

Ketä kutsut auttamaa. Ka
Tule isä, siunaa seula,

Laittamahan lastajasi.

Siunaamahan seulajasil Ii

L5 Isä ennen muita auttoi,

Isä ennen, äit' jälestä,

Sitt' v^ast' vietro veikko-

sesi,

Sitt' vast' siityiset si-

soisi

8ekä ehtoisat enosi

JO Sekä täytöiset tätisi

Sekä vankat vävyisesi. Ka
Kutsutaa nyt kummiloita
Kuka ristillä ripusteli

Sekä kantoi kastehella. K
jä Miss on sulkkuinen suku-

si

Miss on mein potrat poi-

kosemme.
Pojat kullan kuppuraiset?
Älkää kuunnelko kujassa,

JO Katselko katoksen alla!

Iii
Tulkaa ulkonta tupahan,

Ii 2

Pyrkikää mein pöyän
luoksi,

Kaalakaa mein kannen
luoksi! Ka

Täällä kynttilät kytövät,

,5 Pärevalkeat palavat,

Täällon kirkas kirjoitella.

Luokki on laskea lukua.

Auttakaa mein morsianta,

Ii 2

Neito on matkahan me-
nevä,

4 Paljon neito tarvitseepi.

Ei kinnas kivestä synny.
Sukka suuresta lumesta;

Matka on pitkä, tie retui-

sa,

Tie on mentävä mäkinen,

45 Joka vieru vie]> sinisen.

Joka ruomi mpla niekan;

Tie on täynnä tietäjitä,

Aidan kolkat arpojita. Ii 1

Sekä naastit naapurisi?

Kunossa (Ka) on vielä paitsi niuita lisiä kelioilus nuu-

sia nielle kiittämään, kun rahat on viskattu:

Jaa nyt kiistoin kiitoksia Pojat auttoi — polij:» peit-

Noille potrille pojille, tyi.

Kun nuo anltoi iinkarasti: Tytöt auttoi — tyhjä oi

seula.

Lähinnii Koprinan runotyyi)i>iä ovat LiissUäii loi-

sinnol. vaikka ne ovatkin paljon vaillinaisiMnmat. Sieltä

on muistiinpanot: S UTf), 9S1. lOJI. Kä(rki) (l.i, •»;{ ja !U.
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iSulhoa pyydetään ensin ottamaan onnensa ohille

a jatketaan sitten Kol.-Kopr. säk. 11—14, 33 tapaan:

Ketä kutsun auttamaan Mie teit kutsun ja kumar-
Kyl' tiiän kysymättäin:
Isäjäis ielimäis,

Emojais ennen muita.

Isä kullan kuppurainen,
Emo hellan heppurainen.

ran:

Tulkai meijän pöyän luokg

Siunakkai seula meille,

10 Alottakkai alku meille!

Ottamalla huomioon isättömän sulhon kerranjuonti-

virren (Kä 93) saamme Kol.-Kopr:n säkeille 11—20,22,25

Liissilässä vastineet:

(Kutsun ) vietroi-veikkoloi,

Veikko kullan kuppurai-
nen

Sekä siityiset sissois

Sekä täytöset tätisi

15 Sekä selvoset setäsi.

Kutsun suuren siun sukusi

Nyt siuista auttamaa:

Poikien puoleen kääntyen:

Kysy potrii poikasia Kä 93

25 Auttakkai meie morsianta.

AuttaJkaa mein sulhojam-

me,
Hiän on matkaahan mä-

nevä;

20 Matka pitkä, tie retunen,

Tiellä tengät tarvitaan

Ja kopeekat poimitaan
Ja kukkaro kuivatellaan.

Pankai polttina pojista ^),

Neito matkahan mänevä.
S 976.

Kol.-Kopr. 14—50:lle on vastineet:

Joka vieru viep sinisen,

Joka ruomi ruplaniekan.

Tiet on täynnä tietäjiä,

Ahokolkat arpojii.

Kol.-Kopr. säk. 29—30: Älkää kuunelko kujassa,

Katselnoo katoksen alla on vastine Kä 93—94, jossa

kuolleesta isästä sanotaan: Hot lie isä ikkunalla. Tahi

kuunnelnoo kujassa.

Siirrymme sitten Keski-Inkerin koilliselle kol-

kalle. Tämän alueen (Tyröstä, Hietamäeltä, Tuutarista,

^) S 1021 :ssä on vielä säkeet: Eihän ennen tein isänne Ten-

nokalla tietä tehnyt, Poluskal ei poimitellut; Kaivo kullat kuusen

alta, Penninkit petäjän alta.
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Venjoelta ja Inkereltä) toisinnoista on huomattava, että

seuraaviin ei ole merkitty muistiinpanopaikkaa: Eur. I 479.

Fol. III 2 n. 178, 179 ja 376 sekä T 305. Paikkakunta on

merkitty seuraaviin: Tyrö, Hn 2, A XI 204, 209, 231, 245

Hietamäki, Hn 76. Venjoki Str(ählman) 40 ja 67, Hä(yhä-

nen) häätapakuvauksessa ^), Tuuteri HeLs. suom. alk. op.

konv. 7, 1.

On huomattava, että nämäkin ovat jokseenkin sa-

mantyyppisiä kuin Koprinan ja Liissilän runot.

Otamme esimerkiksi Europaeuksen muistiinkirjoit-

taman I 479. jonka on arveltu olevan Venjoelta:

Läkkä luoja luottamahan. Tuolla tengat temmotahan,
J[uma]la avitt[amahan]I Poluskaiset poimitahan,

J[umala]ll on onnen ohjat. Joka vieru viep sinisen,

L[uojalla] lyk[yn] av[aimet]. Joka ropas rupliniekan.

Kysytellä minn tuleepi. Suku kullan kuppurainen.

K[ysyteliä] lausutella: Auttakaate armoillanne,

Onkos miestä vastumaista Pankaate parin kopekoin,

Ulkont' tullutta tupahan? Visatkaate viisin krossin!

Suku kullan kuppurainen, Myö sanomme saanehemme,
Älkää kuunnelko kujassa. Emme ilman ollehemme.
Irvistelkö ikkunassa, Pojat, vietrat veikkoseni,

Eistitelkö reppänissä! Kuin työ viette vitsarihin

Tulkaa ulkonta tupahan Linnan kalasta katua.

Auttamahan siskoamme! Tuolla työ satoja saatte,

SLso on matkahan mänöllä. Tuhansia tuottelette!

Ennen kaikkea on Keski-Inkerin itäisistä toisinnoista

huomattava, että ne ihan vilisevät venäläisiä lainasanoja ja

aivan uudenaikaisia käsitteitä. Sellaisia ovat: kosla (sano-

taan veljestä, että osaa istua koslalla, mutta ei auttaa)

= kuskipukki; lykky; oprakka = vero; jorssi = kiiski;

rahaa edustavat nimitykset: tenka, ])<'nninki, kroossa,

kopekka. riuna. t<'nnska. poluska. polttiua. alttina. ru])li-

niekka, sininen jn punaiicn paperiraha; Hätsinan ha keli

^) Pietarin Lfhli 1870 n. 17.
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= Hatsinan keikailija; pojat potsuvoitu = kumarrettu:

pyydetty; »stakanas on tantsuvettä»; jopa vallan venäjää,

skolko stoit = mitä maksaa j. n. e.

Xäistä myöhäisenä aikana opituista vieraista sanoista

ei tietysti sovi päätellä, että inkeriläiset olisivat venäläi-

siltä oppineet myöskin tämän runon, yhtä vähän kuin

he ruotsalaisilta tai länsisuomalaisilta ovat oppineet muu-
tamia runoja, joissa on ruotsalaisia lainasanoja. Ne osoit-

tavat vain kuinka kärkkäitä ollaan runoon sovittamaan

vieraita sanoja. Laulajilla onkin jo monina vuosikymmeninä

ollut se luulo, että sepä vasta »lofka» virsi onkin, jossa on

oikein sukkelia vieraita sanoja. Mitään uusia eivät nämä
runot iiilti ole, vaikka niitä on taitamattomasti uudenai-

kaisiksi paikkailtu.

Itä-Inkeriin kuuluvassa J ä r v i s a a r e s s a lau-

letaan 1) esim. veljelle:

N. N. viijo veljyeni, Auttakaa työ meijän neittä,

Tule meijän pöyän luokse, Meijän neittä morsianta!

Kuala meijän kannen luokse, Neito matkahan menevi,
Tiäl on kirkas kirjutella, Neito muuttaa multiansa,

Luokki laskea lukua. Siirtää seinähirsiänsä.

Laskekaa rahat rämille.

Suvulle y. m. lauletaan samat sanat vain sillä eroituk-

sella, että aletaan eri tavalla. Suvulle: »Tulkua työ suku tup-

puahen»; puhemiehille: Puhemiehet puuroparrat, Tulkua

meijen pöyvän luokse — — ; kylän pojille: Omat pojat

puolukaiset. Miehen kannat kaunokaiset, Tulkua meijän

pöyän luokse j. n. e.

- Markkovasta 2):

Tulkaa suku tuppaa Neito matkahan mänevä:
Auttamaa mein neioistam- Tievierukset' tietäjiä,

me! Aian kolkal arpojia,

^) Järvisaaresta olen tietoja saanut Israel Savolaiselta. Toi-

sinnot ovat hänen kirjoittajalle v. 1909 lähettämiään.

2) Europaeus Fol. III 2, n. 79.
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Äiä neiolle pittää: Auttakaa mein neitojamme,

Sulhon paita sulkkukaulus, Ken tenolla, ken pololla!

Apen paita aivinainen, Rikas riunan viskajaisi,

Anopcn hituhihane. Paras polttinan panisi,

Naon paita nakkiainen, Viiminenki viis kopeikkaa.

Ky'yn p[aita] 10 n.

Virossa on rahan-anti runo laulettu ainakin häiden

lopulla morsiamen jakaessa lahjojaan sulhasen suvulle:

Tulge niiid raha rabama, Ämmä tuhad tukatida,

Kiuste kihti viskamaie! Tädi täied rubla tiikid

Äi pani sada rahada, Kiidi kiimme killingida ^).

Verratessa Länsi-Inkerin toisintoja keski-inkeriläi-

siin huomaa jyrkän eron heti kun tullaan savakko-alueelle

Moloskovitsa-Kupanitsaan tai äyrämöisten asumille seu-

duille Tyröön ja Hietamäelle. Ero on siksi suuri jo naapu-

rikylien välillä, että on vaikeahkoa käsittää, että toinen

olisi toiselta runon oppinut.

Jos eri alueitten runojen ikää päättelisimme sisäl-

lyksestä, lienee eittämätöntä, että vatjalainen runo on

vanhimmalla kannalla. Vatjan kielisissä runoissa kehoi-

tetaan »mielellä yvällä» auttamaan sulhoa »sÖvalla, kul-

lalla kulunnuulla, öpÖalla önnövalla, vazgÖUa vanalla».

Länsi-Inkerin suomenkielisissä runoissa luetellaan suvun

lahjoina etux>äässä erilaista tavaraa. Isän lahjaksi antama

hevonen, äidin paita, veljen satula tai vyö sopivat oikeas-

taan^ kuten jo huomautettiin paremmin sotaan lähtevälle

pojalle, kuin morsiamen noutoon menevälle, joten on ky-

symys siitä, kumpaan nnu/ou tällainen lahjotteleminen

alkuaan on kuulunut. Ratsuhevosen ja satulan sulhanen

kyllä tarvitsi, mutta äidin antama kirjailtu paita hänellä

jo on yllänsä silloin kun tätä runoa lauletaan. Tiedustel-

lessani Narvusissa laulajilta, onko sulhaselle »apirahaa»

annet taessa äidillä tapana antaa paita, selitettiin, että vaikka

'l H II 1.5 p 470 n 70 (310).
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sulhasella jo onkin erikoisen uhkea paita, antoi äiti nyt

kaikkien nähden toisenkin, siltä varalta, että sattuisi tiellä

kovin huono ilma, Joten hänen yllänsä oleva ryvettyisi.

Jos isällä on useampia kuin yksi hevonen, antaa hän taval-

lisesti pojan nimiin yhden vasta tämän naimaan lähtiessä.

Täten emme siis pääse selvyyteen, kumpaan runoon maini-

tunlaiset lahjat alkuperäisin kuuluvat, sillä muinen tarvitsi

sotaan lähtevä poika myöskin satuloidun hevosen, paitoja,

vyön y. m. s. Sen puolesta, että nuo tämäntapaiset lahjoja

koskevat säkeet on sepitetty sotaan lähtevän pojan runoon,

puhuu kamminkin tavallaan se, että niiden mukana muuta-

miin häärunotoisintoihin on otettu myöskin sellaisia sä-

keitä kuin »millä soitteloo soassa, vääntelöö väen seassa».

vieläpä »vellon männessä sottaa, Tanun maahan tappeloo».

Tuo sotaruno voi olla sangen vanhaa perua. Vaikka sitä

tietysti vuosisatojen kuluessa- olisi voitu uusilla lisäpiir-

teillä ja uudenajan sotavehkeillä muunnella, niin ei siten

kuitenkaan ole tehty. Sellainenkin myöhäiseltä tuntuva

piirre kuin Tanun maan tappelu voi olla Setälän todistelun

mukaan keskiajalta peruisin ^).

Lahjananto -virttä laulettiin Länsi-Inkerissä vain yk-

sinomaan sulhasen luona. Suvun lahjat olivat tietysti mil-

tei välttämättömät muinen, kun morsian todellisuudessa

oli lunastettava — ostettava vanhemmilta. Keski-Inkerissä

sitävastoin on ennen varsinaisia häitä tapahtuvalla kerran-

juonnilla jo kokonaan toinen merkitys. Isä ja äiti monasti

vain siunaavat seulan, johon vieraat viskovat rahaa hääku-

lujen peittämiseksi, saaden vastalahjaksi juomaa. Toden-

näköisesti on tämä Länsi-Inkerin häämenoihin verrattuna

myöhäsyntyinen tapa. Voimme siis sanoa, että Länsi-

Inkerin vatjalaisilla ja inkerikoilla on tässä kohden säily-

nyt sekä vanhempi tapa että runomuoto.

1) E. N. Setälä: Kullervo-Hamlet, s. 171.



»Armottoman» apiralia-runo. 113

„Ariiiottonian" apiraha-runo.

Jos .siilhaneu tai morsian on »armoton» (orpo) laule-

taan hänelle erikoinen runo. jossa, jos vanhemmat ovat

kuolleet, kysytään, onko hän muistanut käydä kalmoilla

»nostattamassa» heitä. Morsiamelle lauletaan jonkun ver-

ran erilainen runo kuin sulhaselle. Narvusin alueelta on

tätä runoa n:rot 1668, 1723, R 474, 495, 527, 534, S. 821.

Xämä toisinnot ovat siksi erilaisia, etteivät ne sovellu

säeluetteloon. Narvusin Kallivieren kylässä laulettiin

sulhaselle ^):

Kun raiä katson kainos-

tani,

Taatan varjopuolestani:

Tuos Issup isätöin poika,

Armotoin ajattelloo

5 Petäjäisen penkin päällä,

Lavvan tammisen takan-

na.

Selin seinää sinistä.

Päin rissin rahvahasse,

Alla tuohuksen vahaisen.

10 Kun miä katson kainos-

tani,

Vaatan varjopuolestani:

Kaik ovat sukusi koos,

Kaik on arraahat yhessä,

Ovat kummit kullallani.

15 Ovat sisot Sirkullani,

Ristimämma t marjallani;

Ei 00 ilmalla isyttii.

Taatt' ei maata tallaele.

Paavo, helle velvyeni,

JO Miksi sie kovin makaisit,

Kovin uinasit unnee,

(Et) noissut aamulla va-

rahin.

Pannut sormet siipilöiksi,

Käsivarret siipiin iksi.

j5 Lentänt taattas ha vvan
päälle,

Kuorijaises kuopan pääl-

le.

Sormin sirkonut somerat.

Käsin Uivat liikutellut.

Nostant seipään nojalle.

5
Pannut vaakeen varalle

Tämän aikuen ajaksi.

Tämän tunnin tarpehelcsi.

Sie isiikses kutsumille.

Vanemmakses vaatimine.

35 Ken sun piirujas ])it1:iä.

Asioitas arvajaa?

Isättömälle ja äidittömälle morsiamelle lauletuista

runoista olkoon esimerkkinä Xarvusin Kullan kylän muis-

tiinjtano '^):

III 1723.

III 1668.
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Mitä istut pääsky pääsi

maassa,

Sirkku silmäsi vesissä;

Va olet väen vähyttä,

Va kansan kaineutta*?

5 Kaikki on sukusi koossa,

Omat armaat yhessä. .

Onko kummii kullalleni,

Eisti-taattaa taimelleni,

Eistimammaa marjalleni'?

10 Onko ilmalla emyttä,

Mammaa maata tallaa-

massa"?

Vast miull johtu mie-

leeni

Ja sytty syammeeni,
Mitä on mielesi kurja,

15 Mitä on syän kipiä:

Ei 00 ilmoilla emyttä,

Taatta maata tallaamassa,

Jo se on kuollut kuusi

vuotta,

Ka-onnut kaheksan vuot-

ta,

Jo se on männyt silmis-

täni,

Vaan ei uo männyt mie-

lestäni,

Käen päällä on kävvessä-
ni,

Maksoilla on maatessani,

Syämmellä on syyvves-
säni.

Miun Sirkkuni sissoni,

Ehtoisa emoni lapsi,

Noisitko aamulla varahin

Enne kuun kumettimista,

Enne kukon laulamista?

Kävitkö taattas havvan
päällä,

Emois kylmiin kalmoin
IDäällä,

Käsin liivat liikuttelit,

Sormin sirkelit somerit?

Nossitko armasta hauvas-
tani,

Kallista kalman pohjas-

tani

Tämän aikues ajaksi,

Tämän tunnin tarpeeksi?

IsTäissä »armottoman» virsissä valitetaan sitä, että

pöytään on istutettu isätön ja emoton poika (t. tyttö) ja

muistutetaan iloiselle hääkansalle, että pian häitänsä viet-

tävä istuu senvuoksi suruisena »petäjäisen penkin päällä, lav-

van tammisen takana» kun vanhempia »ei uo ilmalla», koska

»muro on kazvant päällä mullan, härythein' on päällä hav-

van, kivi on suuri kirssun päällä, paasi on paksu pääaloilla».

Häneltä kysytään, joko hän aamulla kävi ennen päivän

nousua nostattamassa »kallis kalman pohjista» seipään

nojalle, haastaakseen hänelle ja pyytämässä apua »tämän

aikuen ajaksi, tämän tunnin tarpeheksi». Niinpä lauletaan

sulhaselle (E 474):
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Ei miun maannut velvye- Lensi emo harvan päälle,

ni Tnojaise tnvan katolle.

Eikä uinunut unnee, Einnan tuojan ristin päälle,

Xoisi aamulla varrai Kantajasi kanne päälle,

Enne kuu kumettimista. Sormin sirkkomaa someret,
Enne päivä noisemista, Käsin Uivat kääntelemää.
Pani käet siipiluiksi, Xostamaa nuorii nojalle,

Sormet kulta siipimiksi, Panemaa vauttujen varalle,

Lenteli lekotteli, Tämä aikuen ajaksi,

Yli korven kutisimetsän. Tämä tunni tarpeheksi.

Keski-Likeristä on tätä »armottoman» virttä lukui-

sia muistiinpanoja ^). Xe muodostavat osittain aivan eri

runon, jota lauletaan ennenkuin sulhanen tulee morsianta

ottamaan. Yhteistä niissä on länsi-inkeriläiselle lauluta-

valle, että laulajat muistuttavat siitä, että isättömän, ar-

mottoman aamulla varhain oli käytävä vanhempien

kalmoilla heidän siunaustansa pyytämässä, ennenkuin

vieraiden puoleen käännytään. Häämenoissa oli näet ta-

pana, että isä tai äiti taikoi (siunasi) astian (seulan) onnel-

liseksi, ennenkuin lahjoja annettiin. Kun tehokkainta

taikaa, vanhempien siunausta, ei ollut saatavissa, ker-

rottiin täten runossa, että sulhanen (t. morsian) sen oli jo

aamulla haudalla vainajalta hankkinut. Tämän runon

jälkiä tavataan muissakin lyyrillisissä runoissa '-). Orvon

sulhasen ja morsiamen virsi on tavallisemin ja kehitty-

neempi idempänä kuin niillä seuduin, joita tämä tutki-

muksemme varsinaisesti koskee, vasta kun nekin on yk-

sityiskohtaisesti tutkittu, on mahdollista ratkaista kuinka

') Sm-pftta: P 84, Moloskovitsa: R 684, 78'i, 833, Kiipanitsa

R 1030, Spankkova: Saarinen 94, LiissilS: S 971, 1001, 1031, Kä 59,

60, 70, 71, 74, 83, 85, 87, 94, Tyrä: Hn 1, 6,73, 194,

Vf-njoki: Str. 40. Muistiinpann|.;.ikk;i mpfkitsemättä: T 300, 346,

Eur. Fol. III 2 n. 178 ja I 530.

^) Virossa on runo myöskin: Sly 1411. Tässä on samanlainen

piirre kuin Keski-I:ssa (Kärki 60, 70-71, 74, 83. 85, 87). että kuol-

lut isä tulee häiksi lintuna morsiamen kodin lähettyville; vrt SL 1461.



116 Tiedustelu, mihin sulho panee »apirahat».

paljon Kalmoilla käyntirunossa on hääninoksi sepitettyä

ainesta.

Tiedustelu, mihin sulho panee „apirahat".

Kun apuraha sulholle on annettu, laulettiin Närväsin

alueella runo. jossa neuvotaan, mihin hän ne käyttää (395

ja Gö 5). Granön Siperian siirtolaisilta muistiinkirjoittama

kuuluu:

Mä kyselen kannattelen: Osta orja emällesi,

Mihin panet api-rahasi, lo Tuo tulen puhuja,

Vai ostat sota-hevosen. Saa saunan lämmittäjä.

Vai ostat sota-satulan, Tuo veen tuoja!

Vai ostat pyrreen pyssyn? Vett' on vanha vaaliasi.

Elä osta sota-hevosta, Nousee ohkaen olilta.

Elä osta sota -satulaa, 15 Voivotellen vuoteelta,

Elä osta pyrreetä pyssyy! Lyöpi kättä kylkiissä.

Narvusin toisinnossa 395 on tähän lisiä. Ensinnäkin

on säk. 2 jälkeen kertosäe: Kuhu kuulos saalihisi. Sota-

hevosesta (säe 3) on sanottu: Millä soittelet soassa,Vään-

telet väen seassa, jotka säkeet, kuten jo on huomautettu,

kuuluvat sotaanlähtevän pojan runoon. Mutta hevosesta

sanotaan sen lisäksi:

Kuin ostat sotihevosen, Ei sinun emäsikään
Kylä kyytiäs kysyy, Ostanut mahikke lehmän.

Valta vaatii valjaitasi. 10 Kui ostat mahikke leh-

Ei sinun isäsikään, män.

5 Ei ostanut sotahevosen. Kylä päiviäs kyssyy,

Vai ostat mahike leh- Paimen vaatii palkkoasi.

män, Osta neito itsellesi.

Syöt maitoo mahikke leh- 15 Tuo turva tuojallesi!

män?

Lopuksi on kiitos auttajille:

Aittumal' avittajiUe, Avittamasta aineani.

Kost' umala kummiloille, Matkamiestä marjeani,

Suuret kiitokset suulle Tiemiestä tetreäni!

Tätä ninoa ei ole muitten alueitten häärunojen jou-

kossa. Se tuntuu olevan sepitetty toisten liinojen poh-
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jalla. JSe seikka, että i-uno on tavattu Bucienen siirtolaisilta,

osoittaa kylläkin, että sitä laulettiin jo 1700-luvulla, mutta

Xarvusista 1858 saatu kappale on jo niin erilainen, että on

olemassa se mahdollisuus, että nino on ollut tilapäinen

kokoonpano, joka ei ole saanut laajaa levikkiä. Ainakin

sellaiset säkeet kuin (Gö 5,säk. 14—16): Xousee ohkaen olilta,

Voivotellen vuotehelta ovat tavallisia Sairastavan äidin

runossa, jossa sanotaan: Kävi ohkaen olille, Voivotellen

vuotehesse, Kättä pieksäen pehuun i). Sellaiset säkeet kuin:

Tuo tulen puhuja. Tuo saunan lämmittäjä, lauletaan mor-

siamesta hänen tullessaan sulhon taloon, kuten tuonnem-

pana selviää. Vatjalaisissa ininöissä (A .36 ja 37) on: Toob

orjaa ennelleni, Tulöb se tuleni tooja, Lennäb leelizee tecijä,

jotka siis sanovat saman ajatuksen kuin Buaenen säk. 9—11:

Osta orja eniollf->;i. Tuo tulen puhuja. Tuo saunan lämmit-

täjä.

Sulhon viitan ylistys.

Sulho istuu pöydän takana komeaan viittaan, saap-

paisiin, vöihin ja koristeltuihin paitoihin pukeutuneena.

Tämä seikka on jo kotona saatava lauluissa esille, jotta

huomio pukuunkin kiintyisi.

Narvusissa lauletaan avunpyyntö-ninojen jälkeen

sulholla':

Kuin mie katson kainos-

tani,

Miun viljo veljyäni:

Miksi on pääsky pääsi

maassa,
Sirkka silmäsi vesissä?

Vui ei oo viittaa mieltä

myöten?
K;iulit;iiia ka vettä myö-

ten?

Kui ei 00 viittas mieltä

myöten,
Kauhtana kavettas myö-

ten,

Haastele sie ennellesi,

10 Enn«'K aitasta i)aremman.
Orren päältä oikeamman,
Purnun piialta i)uhtaham-

inan! .395.

' III 222 Nnrvijsisb), s^ik. II 13.



118 Sulhon viitan ylistyc.

Eiinoa on Narvusista kolme kappaletta 395, Lu 507

ja 508, mutta on samoja säkeitä vielä morsiamen talossa

laulettavissa runoissa, esim. E 474, S 816 ja Lu 154, kuten

myöhemmin selviää. Toisinto Lu 508 sisältää vain kuusi

säettä. Näistä neljä ensimäistä vastaavat yllä esitettyjä säk.

3—Oja niitä seuraava säepari kuuluu: Tuopi maamos toisen

viitan. Toisen viitan ja paremman, siis 10—11 vastineet.

Lu 507 sisältää viitan valmistuksesta kuvauksen:

Kuule kulta velvyeni! Siis hän muutti mustat villat,

Siun ehtoisa emoisi, Kui tultii valkeat pilvet,

Siun maire maalletuojas. Siis hän muutti valkeat villat

Se hulkku huolissaan Teki viittaa pojalle,

Kaiken männyttä kesää. Kauhtanaa kalervolle]

Kui tultii mustat pilvet, Tämän aikuen ajaksi.

Koko kesän »hulkkuminen» on tuttu jo oluenkeitto-

runosta ja lienee tilapäinen koriste tässä kohden.

Soikkolasta on pari muistiinpanoa, 436 ja

1635. Jälkimäinen on taitavalta häärunojen laulajalta,

Väärnojan Katilta, saatu ja on hän sitä laulanut morsius-

talossa, kun on kysymys sulhon viipymisestä. Eunon 10

ensimäistä ja 16 viimeistä säettä kuuluvatkin siihen kohtaan,

mutta voimme keskikapjDaleen, joka koskee viitan syntyä,

käsitellä tässä, välttääksemme kahteen kertaan saman sei-

kan seulomista. Tuo harvinaisen vilkas kuvaus kuuluu:

Muissatka sitä ajutta, Kärpän kämmenpyöräi-
Ku oli orraavavuosi ^), sistä,

Käi tuo viimein kärppä- lo Orraavan okahaisista.

vuosi, Vellon viitta villoin tehty,

Orraavat olliit katolla, Kultalankaisin kuottu,

6 Kärpät tantsiit tanha- Niikuionmiunvelloillaan,

valla, Viitta kullin kulliteltu;

Kuurnitsat kujalla sei- 15 Viroin herran viitan viili,

Konnun herran koista-

Tehtii viitta velloilleen, noisti,

Kuritsas kupehaisista, Narvan suutari napitti.

^) Häärunoissa en ole muuten huomannut oravavuodesta

paitsi Aq Lempaalasta: On olhit orava-vuosi, Repovuosi reuhael-

lut, Kun on tehty sulhon hattu.
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Toinen viittaa koskeva runo (436) on Länkelän il-

moituksen mukaan laulettu sulhon kotona, kun morsian

jo on tuotu ja morsiamen suku ylistää morsiamen taita-

vuutta, vastapuolue taas sulhon ja tämän äidin kätevyyttä,

Eunossa sanotaan sulhon puolesta: Tekevainen oli miun

emoini, Niin teki hurstin husoista, Vaipan vaahteran vesoista,

Teki viitan viilostista:

Viitta seisoi viisi vuotta, Sulkut olit pantu suita myö-
Viitta seisoi orrella, tä,

Viitta seisoi ja läkäjäis: Aarnitsall' alaisin puolin,

Kosk' miun kasvaa kantajani Viroin herra viitan viili.

Ylenee pitäjäni? ISTarvan suutari sulitsi.

H e V a a 1 1 a on neljä toisintoa T 303 a, 343, P 4 ja

22. Jälkimäisen on Porkka kirjoittanut muistiin etevältä

laulajalta, Varvana eukolta. Hän on sen laulanut sulhon

pöytään istuttami.s-runon suoranaisessa yhteydessä. Runo

on ehevdessä verraton:

Mitä kurtat kultueen,

Karrat kannen kilpyeen,

Vaa on kurttavat sovvaas,
Varattavat vaattehees?

5 Et 00 kylän sovilla

Etkä valloin vaattehilla.

Viitta seisoi viisi vuotta,

Kauhtana kaheksan v[uot

ta],

Kyppäärä kymmen vuot-

ta,

10 Saapukka sata kessooja

Tämän aikkaisen varaksi.

Tämän tunnin 1ar]>eheksi.

iSiun ilmaroi issois

Tänä huomenna varraiu

,6 Astui aittaan jallaan.

Viitta orrelta vihelsi,

Kyi)päärä kysyt telhiö,

Saai)Hkka sanoin läkkäis:

Joka kasvoi kantajanne.

Joka nousi nostajanne.

Joka on aikoi päälen pan-
na,

Ha7X)t<dla hartioilen,

Ohennella olkoipäilen?

Ylähällä on viitta tehty,

Ylähällä taivoisessa,

Pitän pilven reunaisessa,

Pität pilvet pelssimiin.

Hattarat allaispuina,

Suuret pilvet sukkulaisna.

Tänä vuonna vuolahana.

Tänä Kicsuksen kessoina

8iun <'htoisa emmois
Pää ei ])äässyt päänaloille.

Kylet kyllin katteheen.

Villat vilunoijla savitsi.

Kastehella kraa voitti.

Sisoit siityisät krdräisiit.
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Minnoit mieliköt kiittoit. Etsi viitan viiolijaista.

Öiun ilmaroi issois Virolain viitan viili

4 Astui arssina käessä, 45 Hareillen hartioilen,

Torkiii torvi kainalossa, Oikeilen olkoipäilen.

Etsi viitan viilijäistä,

P 4:ssä ei tähän ole muita, varsinaisia lisiä ja eroavai-

suuksia kuin säe 15: Mani aittoin mäelen ja säk. 10 kerto:

Kuusi vuotta jo kussakkain.

Törneroosin ja Tallqvistin kokoelmassa oleviin toi-

sintoihin (T 303 a ja 343) ei ole merkitty muistiinpanopaik-

koja. Luultavasti ovat nekin Hevaaita. Täydellisempi

niistä on T 343. Julkaisemme sen tässä, merkiten suluilla

muutamat n:ro 303 a:n lisät ja eroavaisuudet:

Meiän (Siun) ehtoisa 15 »Joko kasvoi kantajain,

emomme Yleni ylentäjäin?

Pyhä (Tänä) aamuna var- Joko päällein pättöi,

räin, Haroittaa hartiain?»

(Ennen kukkoa kupis, Meiän ehtoisa emomme.
Ennen päivän nousen- 20 Meiän kaunoi kantajam-

naista

)

me
5 Otti' orrelta avaimet, Villat vihmoin sovitti.

Meni aitoille mäelle, Kastelielia karttaeli,

(Ait(t)oihin kujan perälle) Etsi viitan viiliäist'.

Löi hän usta polvellaan Viiliäist' ja vaaliaist',

(nyrkillään), 25 Astui arssina pi'oss',

Kamahutti kannollaan. Torkkui torvi kainalossa.

10 (Lukku lummen luotte- Ennen leipä näytti leikin

liis), Ennenkuin eteen ehti,

Esilukku eest pakeni, Ennen vaate näytti vai-

Takalukku taittoi poikki. van
Viitta orrelt vihelsi, 30 Ennenkuin pätöi päälle.

Saapukka sanoilP läkkäis:

Täydellisempi toisinto on sulhon kehuntavirren jat-

kona (morsiamen talossa), mutta on muistettava, että ko-

koelma on osaksi kokoonpanoa. T 303a:nsäk. 1—11 sisäl-

tävät kengitysrunoa ^). Euno jatkuu sitten, pieniä eroa-

*) Ks. edellisestä, s. 90.
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vaisuuksia luliuunottamatta, ylläolevan runon säkeillä 1—4,

6—10, 12. 13, Viitta seisoi viisi vuotta. Kauhtana kahek-

san vuotta (säk. 13—11), Joko on aika päälle panna (18).

»Säkeet 1—6 viimeksi esitetyssä toisinnossa ovat ta-

vallisia äidin aamuaskareita. Säk. 7—11 tavataan Hekon

runossa: Hekko pakenee aittaan lukkojen taakse, Kojosen

poika rientää perässä ja Nysäis usta nyrkillään, Tapas

takakannoillaan. Katsoi kantarauoillaan; Esilukku eestä

pakeni, Takalukku taittu poikki^). Säkeillä 12—17 on

vastineensa P 22:ssa.

Yhteisiä piirteitä Narvusille ja Hevaalle on siis se,

että sulho istuu suruissaan, kun ei \iitta muka ole mie-

leinen, ja että häntä lohdutetaan sillä, että aitassa on

parempi, sellainen, että villatkin on valittu taivaan pil-

vien, sateen mukaan. Soikkolassa ja Hevaalla Viron her-

ran viilemä viitta saunan orrella alkaa levottomana ky-

sellä, joko on tullut se aika, että viitan kantaja on kas-

vanut sen pitäjäksi.

Tyrössä (Hn 13) on myöskin viitan puhelu. Kysy-

tään morsiamen talossa, viipyikö sulho »viitatuutta» ja

siksi ettei saanut saappahi». Vastataan;

Ei uo totta ensinkänä, »Kons sie kasvat kanta-

Viitta seinältä vihelsi, jaksi,

Hattu haastoi naklan päältä: 5 Kons sie nouset nosta-

jani 2)?»

Kupri 88 Tyröstä:

Siul on viitta viisi vuotta, Sit ei kanna kaikki miehet,

Turkki seisoi toisen verran. Se on kuutamon kutoma.
Hattu haastoi naulan pääs- Aurinkoisen helskyttämä,

tä: Sil oi kaari kattehena,

Kons miul kasvaa kantajaini Päivä niisissä nipaji,

Vlen(>ö ylentäjäin!. Tähet suihki sukkulana,

Mikä viitta on sijulhi. Pilvet pirtana piraji. —

M III 3'i1 SoikkoI;.. vrt. 50:i j;i I2'.'.t. — ») Säkeessä 19 sa-

iiof;i;tn viflä: Viron iiknn viilf;! pSällä.
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Europaeuksen muistiinpanossa I 529 on laulupaikka

jäänyt mainitsematta:

Viitta seisoi 5 vuotta, Kapahutti kannall[ahan].

Saappahat sata kesää. Viitta orrelta vihelsi,

Siun Ilmaro isoisi Saappahat sanat lähetti:

Tänä aamuna varahin »Jok mein kasvo kantajam-

Mäni aittahan mäelle, me.

Löi usta kulakallahan, Nousi nuori nostajamme?»

Lempäälässä asti on x>iiri'e, joka muistuttaa Hevaan

runoa, että viitta on tehty taivaassa; Aq 569 sanotaan

sulhon paidasta, ettei se ole emon kutoma, vaan kukkaron

kutoma, Vaskipirran piukuttama, Hopiaisen helskyttämä:

Kuu vierryt kude-keränä, Taivaskaaret kangaspuina.

Tähet suihki sukkulaisna,

Paraskella on runossa neidon kukkaron kutomisesta

(n. 381):

Kuu kulki kuve-kerännä. Pilvet pitkät pelsiminnä.

Kaaret muina kankaspuina,
«

Parasken laulamana on säilynyt viitan ylistys-virsi-

kin. Hän on sen asettanut tulohäihin. Kun sulho morsia-

mineen saapui kotiinsa, kysyttiin, oliko hän muka viipynyt

viitatuutta ja vastattiin:

Viitta oli tehty viis vuotta. Viitta orrelta vihelsi,

Kauhtana kaheksa vuotta; Kauhtana kahitse huusi:

Ei olt viitta viipsen puilla. Jok miun kasvo kantajain

Kauhtana karitsan peällä. Yleni ylentäjäin ^)1

Vatjalaisissa runoissa on säkeitä, joiden pe-

rusajatus on sama kuin Narvusin runoissa, nimittäin L

4:8sä ja Aq 3:ssa:

^) 691 ja 1123.
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Kui' miä wätan war- Elä oli welwiieni,

Joissani, ^o Karta kannus-jalgooni,

Primetitan pöloissaml Eb öe kauhtanas katala,

Mit' on päzgopähtit mäza, Säre säppogat matalat.
Sirku' silmiiet vesizä? Kuäsakkaine' kIlrj'ebw6t-

5 Wai on kauhtanas' ka-
^

tii,

tala, öiipäresi ciilli' päzä;
Säre' säppogat matalat. 15 Priskawat mesi-pi.saret

Kussakkaine' kurja w6ttu Russakalta kullatulta.

Öiipäresi ciilli päzä? Öiipäreltä melletiiltä.

Säre' säppogat lauletaan jo vatjalaisessa kylvetysru-

nossa ja mainitaan saappaat Hevaankin runoissa. Kypärä

päähineenä ja pisarojen tihkuminen (säk, 14—15) ovat ta-

vallisia Länsi-Inkerin suomalaisissa runoissa, kuten edem-

pänä selviää sulhon tervehtämisrunosta morsiamen talossa.

Melletty kypärä (melletty = jauheella kirkkaaksi hangattu)

säk. 17 tuntuu olevan ominainen vain vatjalaiselle hää-

runolle. Muille säkeille on Xarvusin runoissa niin selvät

vastineet, että niiden täytyy myöntää olevan yhteistä

alkuperää.

Soikkola-Hevaan viitan ja saappaitten ])ulielu on

vatjalaisillakin:

Kui mie kjävi rattiesa, Jo se kasvo kantajani.

Kauhtana tschytyttelivät, Yleni yle panija.

Saappaat tsatsittelivat: Vasta ootin kaukaa aikaa
»Joko kasvap kantajani, Imotussa vellesäni,

Ylenep yle panija?» Alatussa ainjessani. L 14

Runo on siis syntynyt siten, että on tahdottu kiin-

nittää huomiota sulhon pukuun ja siten saada hänen van-

hempiansakin mairitelluksi siitä, että ovat huoltaneet poi-

kansa ulkoasusta, hankkimalla hänelle kunnon hääpuki-

met. Tämän ajatuksen pohjalta on sitten rakennettu ko-

konainen nino, joka. vaikkakin harvinaisena, on tunnettu

halki koko Inkerin. Olemme turhaan tiedustelleet sitä

puhtaista savakko- ja äyrämöiskylistä. Sitä sanotaan in-
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kerikkojen virreksi ja saattaa niin ollakin, että inkerikot

ovat sitä jo ennen uusien tulokkaiden maahan asettumista

laulaneet, mutta etteivät savakot ja äyrämöiset sitä kol-

men vuosisadan kuluessa heiltä ole ottaneet käytäntöön.

Ei siis saata sanoa, että runo olisi kulkeutunut L-I:stä

Karjalan kannakselle, on todennäköisempää, että se on

peruisin niiltä ajoilta, jolloin inkerikkoja asui yhtenäisenä

ryhmänä ISTarvusista Suomen rajalle asti.

Luulin linnan liikkuvanna.

Sulhon ulkomuotoonkin, jos hän on kookas, saadaan

huomio kiintymään, kun hän nousee pöydästä (sekä ko-

tona että morsiamen talossa), siten että laulajat kiiruhta-

vat kuvaamaan urhon suuruutta:

. Luulin linnan liikkuva,

Rarstanan karahtava;

Ei se liikkunt linnaiseni,

Se miun liikku velvyeni

Ja liikku emäni lapsi

Lihoolta hyviltä.

Paraiselta paikkoolta,

Missä Maaria makasi,

Pyhä risti ringotteli,

Luojut lounatta piteli,

Armolline adrigoisi. 1680

Paitsi ylläolevaa Joenperän runoa on sitä Narvusista

kolme kappaletta: 1726, 2540 ja E 504. Näissä ei ole tähän

suuria lisiä. Pyydetään 1726:ssa: Las la avittakoon J-la

Kultiani kukkumaa. Virsiäni vierimää! Linnalle on

kertona kaastari, E 504:ssä: Kaupungin kajahtavan. Ei

tuo linna liikkunutkaa, Kaupunki ei kajahtanut, Se liikku

meijä lintu, Kajahti meijä Kalervo. 2540 on jonkun ver-

ran poikkeava:

Liiku, liiku, linnueni,

Assukko, emäni lapsi!

Noise maaha, marjueni,

Permannolle, pienyeni!

Kui miun liikkuu velvyeni,

Luulin linnan liikkuvanna,

Kui astuu emäni lapsi,

Niinku armio asetti.
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Ainakin yhdessä toisinnossa Keski-Inkerissä ^), vie-

läpä Karjalassakin Rautjärvellä lauletaan morsiamelle:

Kun sä liikuit, linnat liikuit. Linnat liikuit liitoksista,

Kun sä järkyit, maat järäjit; Jäsenistä maat järäjit. ^)

Tässä on ilmeisesti sama vertaus kuin sulhasesta esi-

tetty; kun morsian liikkuu, niin on kuin koko linna liik-

kuisi. Tuntuu siltä kuin runo ei olisi kovinkaan vanhaa pe-

rua. Ei voi ajatella sen synnylle muita mielikuvia kuin soin-

nut: linnan liikkuvan, kastarin, kaastarin, karstanan = kir-

konkellokastari, kaupunoin karahtavan, kajahtavan. Tah-

dottiin tällä runolla huomauttaa, että sulhanen on niin

roteva mies, että kun hän liikkuu niin siinä ryske käy.

Matkan tiedustelu-virsi.

Pöydässä istuessa sulhon kotona, syödessä ja mat-

kalle valmistauduttaessa laulajat virittävät virren, jossa

tiedustellaan päämieheltä ja »isämieheltä» minkälainen

matka on edessä. Virren tarkoituksena tuntuu olevan

saada sanotuksi, että kun kerran- suuri suku on koolla,

niin kyllä on kuntoa ja kykyä, kunhan vain »isämies»

ilmoittaa minkälaiset vaikeudet on edessä. Narvusista on

ninon toisinnot: 396, 1725, 2382, R 414, 467, 490, 517, Lu

507; Joenperästä 1678, 1681 ja Eugenen siirtolaisilta Gö 7.

Niiden sisällys selviää säeluettelosta:

1. Isä-mies is(s)y{j)en poika yi.

2 A. Päämies päivätty (päivelly) kypärä 396, (1725),

2382, Gö 7 *

B. Päämies päivyen (päivätyt) ky]>ärä It 467. (490)

C. Päämies pojul kalerva Lu 507.

1) Rcinholm. —
^) Kautjärvelainf-n (Lavonius?): Selitys millä

tavalla naiminen ItaSuomcssa tapahliiu. Viipuri Ifi 18.50 s. .
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3 A. Sie oot (olet) pääksi päätettyn(n)ä 1725, E 467

B. Sie oot pässi pääksi pantu 1681

4. Sie oot (olet) otsaks(i) otettu 1681, 1725, E 467, 490

5 A. Lagle (-a) (Laglut) lavva(n) otsalline 396, 1678,

1681, 1725, 2382, E 414

B. Langot lavva otsalline E 490

6 A. Sulka suuren (suuri) nurkalline(n) 1678, 1681, 1725,

2382, E 414, 490

B. Suuri suuren nurkallinen 396

7. Etimäinen tien kysyjä Gö 7

8, Isoni rahan lukija 1678

9 A. Vello(i)n asioin (asioon) ajaja 1678, 1681

B. Vellon aseen ajaja Gö 7

10 A. Sie oot (uot, olet) siellä ennen ollut (käynyt), 396,

1678, 1725, 2382, E 414, 490

B. Olet sie siel ennen käynyt Lu 507

11 A. Enne ollut, enne käynyt 1725, Lu 507

B. Enne käynyt, eile (egle) käynyt 2382, E 490

C. Siellä käynt, siellä olt 1678

12 A. Niitä uksii avannut 1678

B. Ja taas tänäki pään' määt 2382

13. Niitä maita marssiellut 1678

14. Neion suuressa su'ussa 396, Lu 507

15. Neion koissa korkiassa 396, Lu 507
16. ' La kyselen kannoittelen (kannettelen) 2382, E 490,

(Gö 7)

17. Perin poliji(n) poimittelen 2382, Gö 7, E 490

18 A. Sie sano meille tietäksemme E 517

B. Anna meille tänne tietää 1678

19. Meille tietämättömille E 517

20. Kukali tie männöö E 517

21 A. Onko sinne maine(n) matka 396, 1678, 1725, 2382,

E 414, 490

B. Onko sinne soinen matka Gö 7

22 A. Vai on(ko) (ono) merine(n) matka 396, 1725, 2382,

E 414

B. Vai on sinne soine matka 1678, E 414

C. Vai on(ko) vesinen matka Gö 7, E 490

D. Manit maitse vai meritse E 517

23 A. Vai on ojane matka 1678

B. Vai määt sorsan soita myö E 517

24. Vai on lavvas lainehissa 1678



25 A
B
C

D
26 A,

o ~
B

1 »

.

28 A
B
C,

29 A,

B
30.

31.

32 A
B,

C
D,

33 A,

B
C,

34 A,

B,

c,

35.

36 A
B,

(",

37.

38.

39.

10 A,

B.

r.

T)
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Kili on (ono) (.sinne) merine matka 396, 1725, E 414
Kni lienöö meritse männä E 517
Ku{i) (sinne) on (ono) vesine matka 2382, Gö 7,

E 490, Lu 507
Ku on lavvas laineessa 1678
Veneseppo (veneen seppä) veljyeni 396, 1725
Vello on venoisen seppä 1678
Laivaseppä (Laiva sepp' on) laglueni 396, 1725
Vene syntyy veistämättä 1725
Vene ei synny vestämättä 396
Vessat kirveellä venoiset 1678
Laiva lastun ottamatta 396, 1725
Laivokkaiset toporalla 1678
Venoiset vesi lapille 1678
Laivokkaiset laiaehesse 1678
Pannaa purjeet punaiset 1725
Paamme purje(li)et xmhuvat (punaiset) 396, E 414
Puhat purjet pulitaiset 1678
Paaemma pollet purjeheksi E 490
Toiset purjeet siniset 396, 1725
Toisen purjehen sinisen E 414
Purjehet puna väriset 1678
Kolmannet rohoperäiset 396, 1725
Kolmannen koko rohosen E 414
Toiset purjet rohoiset 1678
Mastit maksa karvalliset 1678
Liput linnan linttilöistä 1678
Laaimma (Panemme) linttini (-mme) lipuksi 2382,
E 490

Panemme pollet purjeeks' 2382
Vantut viiet vidjaloiset 1678
Kuusin airosin asetab 1678
Toiset kuuet kiillitetut 1678
(Siis) Lassaa laiva juoksemaa 1725, 2382
Lasemme (-mma) laivan (-t) juok.semaa(n) 396,

E 490, Lu 507
(8iiz) paamme (-mma) laivat juoksemaa E 414, 517
Sitte viekää vene vesille G<i 7

Tervarinta (-rinnat) tempomaa(n) 1725, 2382, E 414,

190, 517, Lu 507
Kni on (lienee) sinne mainen matka 396, 1725, 2382,

\\ n t. 490. Ln .107
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B. Kili lienöö maitse männä E 517

C. Ku on maine matka vello 1678

43 A. Pannaa paatit valjahisse 1725, 2382

B. (Siiz) Paamme paatit valjahisin (-hissa) 396, R 414,

490

C. Paamme ruunat rahkehisse 1678

D. Siis ravvota heposta kuusi Lii 507

44. Ignaa ison hepoiset 1725

45 A. Miissat ruunat munterii 1725

B. Mustat ruunat rahkehissa R 414

46. Liinaharjat reen ettee 2382, R 490

47. Saanit saarni puiset 1678
48. Kuusin aisoin asettele 1678
49. Toiset kiiuet kullitetut 1678

50. Siiz määmmä kuu veli hepoisell R 517

51. Kaheksamalla kagrajaatilla R 517

52 A. Kii(i) sinne on soinen matka Gö 7, Lu 507

B. Ku lienöö soitsii männä R 517

53 A. Suku suuri silloittaapi Gö 7

B. (Siiz) teemme sillat soien (soiji) päälle 396, R 517,

Lu 507

C. Tiemme sovet soije päällä R 414

D. Tiemme suoho siltueen 1678
54 A. Tok(k)e(h)et vesien (jokien) päälle (-ä) 396, R 414,

Lu 507
B. Tiemmä tokkiet ojjaa 1678

55. Paamme ristin, paamme rastin R 414
56. Paamme palkit pitkin poikin 1678
57. Siitä havvamme sinne maille 1678

Runoihin liittyy vielä lisiä. 1725:

Isämies isyen poika Kui on saatu saaniloja

Kysy kylän poikaisilta, Ja on liitetty rekiiä,

Onok saatu saaniloja. Pankoot paatit valjahisse,

Onok liitetty rekiiä. Ignaa ison hepoiset.

N:ro 1678 jatkuu laivaretkellä; miten laiva mätätään

väkeä täyteen ja nuoret sekä vanhat soutavat saarelle,

jossa laiva ostetaan ja niin »Saamme sihan sirkullen,

Parraan paikan partillen».
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Hevaalta on toisinnot: G 113. P 2. 21 ja T 312 ehkä

on Hevaanjoen itäpuolelta. Lenttisin rano P 2J®k'iiihin:

La kysyn kypenältään.

Anoin aino velloiltaan

Tänä Kiesuksen kesoina:

Käitkä neiois koissa,

5 Morsiamen moisiolla!

Onka sinne mainen
matka.

Vaa sinne vettiin versta!

Ku on s[inne] mainen
matka,

Sattuuloi sata on-ooja

10 Sattoin satulavöilien.

Tuhansiin palkimiin.

Ku on vettiin versta,

Paa venoit vierömää.

Paa laivoit lainehillen

15 Saamaan sinne männäk-
seen.

La kysyn kyp[enältään]

Anoin aino veI[loiltaan]:

Joka siä pyyhit pyssyjäis,

Euokit ruosserautojaas,

20 Oravia ammuit orren.

Toisen näätiä näpistit,

Saamaan sinne menne-
heksi

Ja sinne ajaneheksif

Mitä näytit nääillees

25 Ja annoit anopillees

Vävöin uuvven tuomuisii?

Tönttölän runossa P 2 on vastineet säk. 1—2, 4—8,

mutta sitten säk. 9 alkaen se jatkuu:

Kuusin kullatuin heppoi-

sin,

Toisin kuusin kullatto-

min;

Ku on vettiist verstat,

Määmän kuusin kullatuin

venoisin.

5 Toisin kuusin kuUattomin.
Ku meijen ismaroi isoi,

Meijen vanha vaalijain

Laati vennoihen väkkee.

Sukapäitä sullioloja

10 Kuin saroille kuilahia.

G 113 on myöskin Tönttölästä. P 21:een verrattuna

tapaamme siinä säk. 1—2, mutta sitten tulee runoissa ta-

vallinen puhuttelu ja sitäpaitsi kaksi lisäsäettä: Oi m[i]un

Vedro velvyeni, Ehtosa emoni lapsi. Kait sie kinsin kirk-

koteitä, Päätä kautta kampanis? Runo jatkuu samoin P
21 :n s:llä 3—8, mutta lopuksi sanotaan vaan. että kun on

mainen matka: Ilepoisilla mc^ntäköön. Kun oiio vcsiucu

virsta, Venoisilla mentäköön.

T 312 lienee Ilevaan alueelta ja on seuraavan sisäl-

töinen:
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Käyit sie Suomet, käyit sie Paa kuusin kulta saanin,

9 Saaret, Toisin kuusin kullattomin.

Käyit Moskovan molemmin Kun on ves(s)inen matka,
puolin, Paa kuusin kultoi laivon,

Kalien puolen Kapriota, Toisin kuusin kullattomin;

Tuutarist' tunsit käy'ä. Laita laivoihin väkeä
A^iitsit käyä Viipurissa? Tina vöitä tyttölöjä,

Käyit sie neitosi koissa. Tina vöitä, lintti päitä.

Morsiamen moisiolla? Kun on mainen matka,
Onko tonne maine matka, Xe (Saanit) vaskehen valele.

Vainko ves(s)inen matka? Mihin kaikki vellon kansa?

Kun on mainen matka Ne huolita hopehilla.

Satuloi sata oroja Mihin itse istuelet?

Tuhat jouhta jou'uttele A se kulfahen kuvaile,

Sat(t)oin satulavöihin, Mihin nostat nuorikkesi,

Tuhansiin palkimiin; Mihin ainois asetat.

Alkusäkeissä oleva Suomen, Saaren, Moskovan mo-

lemmin puolin käyminen tavataan Ison Tammen runossa,

kuten K. A. Franssila on osoittanut ^). Tämän toisinnon

ja P 21 :n säkeiden »Sattuloi sata orrooja Sattoin satula-

vöihin. Tuhansiin palkimiin» tapaisia on myöskin Päivän

pojan runossa, hänkin »Sattuloi sata orrooja. Sata ratsutta

rakensi Sattoihe sattulavöihe, Tuhansihe valjahisse ^).

Narvusi-Joenperän toisintoihin (ks. säeluettelo) on

ensinnäkin sekaantunut veneenveisto- ja laivaretki-runo.

Säk. 26—41 ovat samoja kuin laivaretki-runoissa (vrt.

547, 691 säk. 19—32 3). Kertomus, miten vello tai

Luoja laati veistämällä veneen, on tässä runossa myö-

häinen lisäkoriste, kuten jo tarkfeaavasti lakiessa

huomaa, sillä ne eivät sovi tähän häämatkan tie-

dusteluun niin luontevasti kuin laivaretkeen. Punai-

set, siniset ja vihreät purjeet kylläkin soveltuvat hää-

retkelle menijöille. Säe 39 tavataan myöskin usein Laiva-

^) K. A. Franssila: Iso tammi, s. 133; Hevaan alueelta ks.

Porkka I 41. — 2) m 1212, vrt. 1214—15, 1217. — ») K. Krohn:

Kalevalan runojen historia, s. 92 ja seur.
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retkessä ja runossa Sairastava neio ^ joka toivoo, että

hänet kuoltuaan viedään veneillä. Kuusin airoin kuUite-

tuin. iSamassa runossa tyttö myöskin toivoo, että jos

maitse viedään, niin vietäköön: Kuuel kuUatul hevoseel,

Kuusil valjail kullatuilla. Toiset kuuet kuUattomat, siis

säk. 48—49. On huomattava muuten, että toisinto 1678,

johon eniten on vieraita säkeitä sekoittunut, on Olena Osi-

pan naisen laulama. Häneltä on Porkan papereille joutu-

nut 47 häärunoa. Ei ole mahdotonta, että Olena on yhdis-

tänyt tähän runoon koristeeksi laivaretkeä runsaammin

kuin mitä siinä ennen on ollut, saadakseen siten synty-

mään oikein »kotkan» virren.

Hevaan Tönttölän yllä esitetyn runon (P 2) säkeille

1—2, 4—5 tavataan myöskin tarkka vastine Sairastavan

neidon runossa:

P 2: Sairastava neito 766 Xarv.:

Kuusin kullatuin heppoisin. Kuusin kullasta hevoista,

Toisin kuusin kullattomin. Toisin kuusin kullattomin.

M aämän kuusin kullatuin ven- Kuusin k[ullatuin] v[en-

noisin. noin].

Toisin kuusin kullattomin. Toisin kuusin k[ullattomin].

Tämän runon loppu, kuinka paljo ismaroi isoi laati

veneeseen sukajjäitä sulholoja, viittaa myöskin Laivaret-

keen.

Vatjalaisilta on Lönnrot saanut samaa ru-

noa kappaleen 15 ja on nrrossa 5 my(»skin muutamia sä-

keitä:

Isä poika ikna pakla, Anna meile asja teetä L
Naise poika vassa pakla, 5 ja 15
Esimene teeni kävjä. Onko sinne maine matka,
Ninne asjoje ajaja L 5 ja Vai on vesite matka?

15 JO Kui olle vesite m[atka],

6 Ninne verhoje vetäjä L 15 Velvyeni vene seppä,

Jutelka Jumala tälie, Airoseppä ainakoine,

h 775-84.
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Kui se olle maine matka, Valmistaka valjaita,

Suku suuri linnoeni. Oigitelka ohjusita. L 15

15 Eikä te suku makatka.

Vatjalainen runo on lähinnä Eugenen siirtolaisten

laulaman tapainen, vaikka nämä siirtolaiset ovat muuta-

mia säkeitä unhoittaneetkin. Panemme vertailun vuoksi

rinnakkain vatjalaiset ja niitä vastaavat suomalaiset sä-

keet.

Vatjalainen:
'

Eugene, Narv. ja Joenp:

Isä poika ilma pakla Isämies isyen poika yi.

Esimene teeni kävijä Etimäinen tien käyjä

Ninne asjoje ajaja Vellon aseen ajaja Gö 7

(Sie siellä eellä cäysid A 14) Sie olet siellä enne käynyt
E 490

Anna meille asja teetä Anna meille tänne tietää

1678

Onko sinne maine matka Onko sinne maine matka
1725

Vai on vesite matka Vai onko vesinen matka
Kui olle vesite m[atka] Ku on vesinen matka Gö 7

Velvyeni vene seppä Vello on venoisen seppä 1678

Airoseppä ainakoine Laivaseppä^) lagiueni 1725

Kui se olle maine matka Ku on maine matka 1678

Suku suuri linnoeni. L 15 Suku suuri silloittaapi Gö 7

Matkan tiedusteluvirttä on siis, mikäli tiedetään, liää-

rimona ^) laulettu vain JSTarvan ja Hevaan jokien väli-

mailla. Perusjuoni on selväpiirteisimpänä säilynyt vatja-

laisessa ja Siperian siirtolaisten runossa. Alkumuodoksi

jää ilman kauempaa etsiskelyä ylläoleva vatjalaisten ja

Eugene—Narvusi—^Joenperän yhteisistä säkeistä muodos-

tuva runo, joka sinällään muodostaa eheän kokonaisuuden.

Eunon ikää määriteltäessä on otettava huomioon, että juuri

1) Huom. että säeluettelossa 38 kuuluu: Kuusin airosin

asetab — kieliasussakin on vatjal. vaikutusta. — ^) Huom. Laiva-

retkessä ja Sairastavan neidon runossa olevia yhtäläisiä säkeitä ta-

vataan laajemmalla alueella.
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noissa runon kirjavissa liitännäisissä on verraten nuoria

lainasanoja ja kulttuurikäsitteitä. Veneestä: mastit, van-

tut, liput; ajoneuvoista: saani, vanhempia lainasanoja: iona.

Yhteinen alkumuoto olettaa, että lähdettiin ratsuhevosin

morsianta ottamaan, kuten suurimmassa osassa vatjalais-

aluetta (= Länsi-Inkeri ja Hevaa) 1500-luvulle asti lienee

ollut tapana.

Ottajajoukon kehuntavirsi.

Matkalle hankittaessa lauletaan toinenkin virsi, jossa

selvitellään suvun suuniutta ja hääjoukon mahtavuutta.

Aiheen kehuakseen nuodejoukon lukuisuutta saavat lau-

lajat siitä, että ovat näkevinään suDion muka istuvan »sil-

mät losossa», »pää maassa» ikäänkuin pelkeillään siitä,

näinkö tuo hänelle tärkeä morsiamen otto onnistuu. Länsi-

Inkeristä on runoa: ]S^arvusista 47, 49, 396, 1725, Lu 497,

E 415, 437, 474, Joenperästä 1682 ja Bujienesta Gö 7.

Niiden sisällys on seuraava:

1 A. Kuule kullas (Miun viljo) velvyeni 1682, 1725

B. Matti hellä veljyeni Lu 497

2 A. Kuule kultani (-nen) kalani (-inen) 49, 1682)

B. Miun kaunis hyvä kalani 1725

3. Kuule ku(in) sisot san(n)oo(t) 49, 1682

4. Emon lapset lauleloot 49

5. Kuin mie katson kainostani 396

6. Vaatan varjopuolestani 396

7 A. ]\Iitä (Miks) oot pääsky (-ö) pääsi maassa 396,1682,
1725, R 437, 474

B. Mitä istut sie surussa Lu J97

8 A. Sirkku (-a) silmät (-i) losossa (vesissä) 1682, 1725,

R 437

H. Sirkkani vesillä silmin 396, (R 471)

C. Alla ]);iin. pahoilla mielin Lu 497 -

9. V;ii nU'\ (istut) vä<-n vähyyttä 396, 172."». Ln 497
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10 A. Vai oot kansan kaipausta 396, 1725
B. Vai istut kansan paljoutta Lu 497

11 A. Elä huoli veljyeni 396, E 415
B. Elä (Älä) huoli velvyeni 47, 49, 1725, E 474, Gö 7

C. Elä henkää heltyeni 1682

12 A. Tuskaele (-aa) tuomu(kkaisu)eni 47, 49, 1725, (E 474)

B. Tuskau tuovukkaisueni 396

C. Kaihoele marjueni 1682
13 A. Et lie luotu [lyöty?] lehtyeni 1682

B. Et lie (Että on) pieni pieksettynä 47, 396, 1682, E 415

14 A. Maahan (et) pantuna matala 47, 49, 396
B. Maaha et pantu marjukkaine E 415

C. Et lie tammeni tapettu 1682
15. Lienet hoiettu omena 1682
16. Et mää yksinäis sotaa (n) 47, 49

17. Tuomueni tappeluhun 47, 49

18 A. Kaik on siun sukusi koossa Lu 497

B. Suku on suuri saapassääri 1682

19 A, Heimot on korkiat kypärät 1682

B. Omat armaasi yhessä Lu 497
20. On sisaret siivessääs 1682

21. Emän lapset laijassaas 1682
22. "Veljeset on vieressääs 1682

23 A. Mänöö (-ee) setiä seinä 47, 49

B.Männöö (Meiän) seinä(i)Ee(n) setiiä 396, 1725

C. Ky11 on seinä setiä Gö 7, (E 437)

D. Ky11 männöö setiä paljo E 415

E. Männöö seitsemän settää E 415

24 A. Seinä on sean poikaisii 1682

B. Se(t)än poikia posopa (posoda) 49, 396, 1725

C. Toinen se(t)än poikia Gö 7, E 437

25 A. Eahi raisuja vävyjä 1682

B. Ono välillä vävyt E 437
26 A. Män(n)öö karja kaasikkeja (-oja) 47, 49, 1725

B. Kyir on karja kaasikkeita Gö 7

C. Ono kanssa (kaksi) kaasikket (-ia) 1682, E 437

D. Männöö polkka podrushkoja E 415

27^ Kolme korvan vierellistä 1682

28. Neljä neittä ehteissa 1682
29. Neijon suurehen sukuu E 415

30. Kyll siellä sisot sotiit 47, 49

31. Emän lapset lauleloot 47, 49
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32. Mi on kaasit kengitetty 1682 (E 474)

33. Kii hepoiset on rauvoitettu,

34. Nii on kaasien päät siottu

35. Ku on miekan päät niottn 1682 (E 474)

36. Kaikki saajut saappaissa.

37. Viejät verka viittoloissa.

38. Itse saariit sammetissa 1682
39. Elä huoli velvyeni 396, 1725
40. Ett' (Vai) on kaasiket katalat 396, 1725
41. Iestä (Eestä) laulaja matala 396, 1725
42. Hos (Jos) on kaasiket katalat 396, 1725
43. Kyir on kaasiket kavalat 396, 1725
44. Iestä (Eestä) laulaja vesola 396, 1725
45. Meiän (Meijen) lie voli soassa 396, 1725. (E 437.

474)

46 A. Meiän (Meijen) voitto tappelussa 396, (E 474)

B. Meijän tahto tappelussa E 437
47. Huomenella täll ajalla

48. Meijen suuressa su'ussa

49. Meijen koissa korkiassa 1725.

Soikkolassa on runoa laulettu, vaikkeivät kerääjät

sitä ole muistaneet tiedustella. Se selviää siitä, että morsius-

talossa tavallisesti toistetaan samansuuntainen ottajajou-

kon kehuntavirsi, kun sulhoa siellä uhataan viipymisestä

piestä tuomivitsoilla (ks. Xarvusi 1740, E 437. 474 ja Joen-

perä 1703). Soikkolan Väärnojan runossa 1644 sanotaan,

että jos sulho tilille vaaditaan niin:

On siull settii seinä, Etsi enon poika isii,

On siull sean poikaisii. Itse ehtii seassa!

Siä vaa siertele settii. On siul vävvyyjä väärti.

Sierra sean poikaisii. On siul vävyn poikaisii.

Itse siertii seassa! Siä vaa vääntele vävvyyjä.
On siul ennooja ehto, Väännä vävyn poikaisii,

On 8[iul] enon poikaisii. Itse vääntii seassa!

Siä vaa ehitä ennooja,

H < V ;i a I f !i (Hl (". ]]'.',. I* 1 ja 23, ja Inullavasti

T .'il2. jossii ci (•!<• I;mliiii;iikk;ia . on nf\;i:m il;iknl-
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malta. Täydellisin niistä on Lenttisin Varvana eukon

laulama P 23:

Mitä kurtat kultueen.

Kartat kannen kilpyeen,

Vai on kansasi keppeeä,
Vai on vähä väkkeeä,
Vai on nuoret nuohinaiset.

Vai ef 00 kaaset kaunik-

kaist?

Vie kaaset kivoikottaan

,

Tuolla kaase kaunistuu
Xuohinainen nuoristuu.

Vai on kansasi k[eppeeä],

Vai on v[ähä] v[äkkeeä]?
8iul on velloi vieressääs,

Siä verka velloillees,

Velloi päästi päämielielen,

Velloi isoilen päästi,

Isoi linnasta väkkeeä,
Sieltä viuliki viilivöitä.

Kauhki kaapuhartioita

Pojoin nuoren nuoteheen,
Kansaan pojoin Kaler-

voin.

Päämies pojut Kaler-

voin,

Siä saariin sakanahain,
Siul on parta levvallaas,

Kukoin sulka kuUiteltu,

Joutsenen joukkoin sulka,

Paras sulka pappoi lin-

nun,
Se on pantu parrallees,

Levitetty levvallees.

Katso kaikki velloin kansa
Ja kaikki Kalervoin k[an-

sa]

Ku ei tielle uupuisiit,

Väsyisiit väljän päälle!

Tönttölän toisinnot G 113 ja P 1 ovat lyhyempiä.

G 113: P 1:

Mitä kurtat mun kultueni

Katsot kante[e]n kiiltävä[ä]n

Vai on kansa s kapea?
Kuin on kansa s kapea,

Sie verka vellolles,

Siul on vello vieressäsi.

Vello Virkki päämiehelle.

Päämies isolle päästi.

Iso linnasta sisään,

Viikki vilivöittä,

Sielt tuli s pekapikoja

Mitä siä olet pahoissa mie-

lissä,

Vai sit oot pahoissa m[ielissä]

Miks on kansasi käppeä?
Siä verka velloillesi

Siul on vellot vieressäis

Velloi päästää päämielielen

Päämies isoilen päästi

Isoi valjasti pyhä orroisen

Isoi linnoille iiiännöö

Kasvaa siitä kansaisesi

Sieltä vilskaa villi vyötä
Kaukaa kaapuhartioja.

Säkeet 32—35 tavataan, vaikka morsiameen sovel-

lettuina, aina Venjoen tienoilla asti:
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Xiin on neito kengitetty

Kilin hev'onen ranotettu,

Nii on nelon pää siottu

Kuin on miekan pääniottu.^)

Vatjan kielen alueelta on pelkkiä katkelmia muis-

tiinpanoissa L 4 ja 5, A 14, 15, 18, 19. Ensi silmäyksellä

ei niistä luulisi muodostuvan minkäänlaista runoa. L 4

on niistä yhtäjaksoisin. Mutta kun liitämme yhteen nuo

hajanaiset säkeet Narvusi—Joenperän runojen jiohjalla,

syntyykin niistä eheä kokonaisuus. Se saa sellaisen muo-

don kuin alempana olevasta vasemman puolisesta palstasta

selviää, sitä vastaavat kohdat säeluettelosta on merkitty

oikeanpuoliseen palstaan:

Kuulo, kuulo velvyeni

Kuulo, kultano kalani A
16

Kui jniä vaatan velvyt-

täni

Mitä on pääzgol päävyd
maaza

5 Sirkulla silmäd vesised A
15

Elä hooli velvyeni A 14,

15, L 4

Elä tuzgaa, tuumuöni A
18

Karta kaunisjalkoeni L 4

Leed lööty lehtyeni A 16,

22

10 Maalö pantu, marjueni A
22

Et raee yhsi, velvyeni

Et kahöo, yvä kalani A 14

Emm' öö koollutta kotoa
Katonnutta kartanoa A

14, L5
15 Suku suuri lidnuoni A 18

Kuule kullas velvyeni 1 A
Kuule kultani kalani 2 A

Kui mie katson kainostani 5

Vaatan varjopuolestani 6

Mitä oot pääskö pääsi maas-
sa 7 A

Sirkkani vesillä silmin 8 B i)

Elä huoli velvyeni 11 B

Tuskaa tuomukkaisueni 12

A

Et lie l[yöty] lehtyeni 13 A

Maahan pantuna matala
14 A

Et mää yksinäis sotaa 16

Suku on suuri saapa ssääri

18 B

'l Eiir. I 't'ft. - M Vrt. K 'lii? Sirkku silmissä vesLssä.
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Menep sarka saajoehta

Eiugu rinna istujeita L
4

Menep päivä pämehenä L
4 ja 5

Tähet kaasa kaasikkona
L5

20 Päivä poika körvaline L 4,

5

Sösö meneb kaasa kaazi- On sisaret siivessääs 20

kössi A 18, L 4

Vellelleni veerakossi A 18. Veljeset on vieressääs 22

(L5)
Sösö veeb sönad sörmik- Kyll siellä sisot sotiit 30
kaaza A 14, 19, L 4, 5

Virred viitaa kagluksöza Emän lapset lauleloot 31.

A 14, 19, L 4, 5

Vatjalaiselle säk. 8 on jonkunlainen vastine Hev.P 23 ja

G 113: Kartat kannen kilpyeen t. Kartat mun kultueen.

säk. 17 vastaa Kupanitsan E 1059:ssä: Eiuku rinnan istu j ii.

Siihen, että Narvusin suomalaiset ovat oppineet runon

vatjalaisilta viittaa toisin paikoin myöskin narvusilaisten

runojen kielellinen asu. Vatjalaisille säkeille 20—21 ei

tavata täysin sananmukaisia vastineita tässä runossa, mutta

Europaeus on merkinnyt muistiin l!^arvusista runon ^),

jossa sisar iloisena sanoo, että koko ikänsä on toivonut:

Vellolleni vieraguksi, Kullalleni kaasikeksi.

Europaeus onkin vieraguksi sanan johdosta kirjoittanut,

että se on väiksi = vatjaksi. Laulaja ei ole siis pystynyt

sitä suomeksi tulkitsemaan.

Setukaisilla on vatjalaista muistuttava kohta:

Amu oodi sedä aigu, Kuna lätt meil armas au pääle,

Sedä tundi tulövat. LinuukonÖ leeme pääle ^)

1) III 46. — 2) SL 1618.
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Tahi kiitetään Jumalaa kun:

Saa iks mie' velTo sajaga, Kaalu velTo kaazikest^)

Päämiehistä sanotaan vatjalaisissa runoissa: Menep

päivä pä[ä] mehenä, Päivä poika korvaline. Tätä voi ehkä

verrata Länsi-Inkerissä yleisesti tavattavaan nimitykseen

päämiehestä: Päämies päivyen t. päivätyt, päivätty ky-

pärä '^). Hevaan ottajajoukon kehuntavirteen P 23 liittyi

vielä nimitys: Päämies pojut Kalervoin ja sanotaan siinä

myöskin sulhasta Kalervoin pojaksi. Tässä toisinnossa on

kuvaus päämiehestä, että hänellä, Kalervoin pojalla, saa-

riin sakanahaisella on partana leualla:

Kukoin sulka kuliitettu. Paras sulka pappoi linnun,

Joutsen joukkoin sulka, Se on pantu leuvallees.

Länsi-Inkerissä ei tässä tilaisuudessa laulettu niin

puhemiehestä, mutta morsiamen luo tultua kylläkin. Lu

157: Paras sulka pappolinnun. Tiittien tikie sulka, Hanon
sulka valkiainen. 8ie pääksi päätettiin. Bugenen siirto-

laiset lauloivat sen sulhon kotona. Gö 4 sanotaan: Pää-

mies päivetty kypärä. Lagle lauan otsallinen! Papen sulka,

paras sulka, Se on pantu parrallesi. Päämiehen kuvaukselle

ja kehoitukselle, että hän pitäisi huolen johdettavastaan

sulhaskansasta P 23 säk. 21—32 on vastineensa T 343,

joka siis kaikesta päättäen on He vaaita. G 148 Väs-

kyjästä on myöskin samansuuntainen: Päämies poijut

Kalervo, Sie saren sakarahi. ja jälkimäinen säe on ruot-

siksi selitetty: mies, joka istuu sulhon vieressä. Päämie-

hen partana on: Paras sulka paapolinnun '), Joutsenen ju-

kaisen sulka, Kuren sulka on ku Uiteltu. Soikkolan toisin-

tojen 593 ja 1648 mukaan laulettiin päämiehelle morsia-

men luona samantapainen runo. Siinä hiintä nimitetään:

>) SL lOlfi. — ^) Ks. M;ilk;iri lifduslrliivirsi s. 12.'i— 6.

') Paappo-Iinfii = riikinkukko.
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pojut Kalervoi, päivetty kypärä, Osmoi kannen otsallinen

ja Kaloi kannen kolkallinen ja hänen parralleen on pantu

paitsi papolinnun myöskin tiitiän (tiasen) tihiä .sulka, han-

hen siilka valkiain.

Tämä piirre on siis esiintynyt varemmin koko Länsi-

Inkerissä ja vielä Hevaallakin. Tarkoituksena näillä ku-

vauksilla on saada esitetyksi, että sulhaskansan juohto-

mies on joukon parhain, että hän on ylevää sukua ja ulko-

muodoltaankin komeapartainen urho.

Sulhon matkallej ouduttamis-virsi.

Laulajien asia on huomauttaa puhemiehelle, että

alkaa olla lähtöaika. Laululla muistutetaan, että hän

kiiruhtaisi sulhoa, koska edessä on pitkä matka ja

morsiustalossa odotetaan jo anivarhaisesta aamusta. Tätä

runoa on Länsi-Inkeristä: JSTarvusista 49, E 415, 490,

512, 517, 527, S 789; Joenperästä 1681, 1683; Eugenesta

Gö 7. Myöskin morsiamen talossa kiiruhdetaan sulhoa

matkalle jokseenkin samoin sanoin ^).

Toisintojen sisällys:

1. Oi isyt, vanha isäni 1683

2. Vanha taatta vaalijani 1683

3. Jouvvuttele (-telkaa) juomuttani (velloani) 1681,

1683, E 490

4. Matkamiestä marjutta 1681, 1683

5. Vellolla ono matka pitkä E 490

6. Matk(a) on pitkä mentävä(nnä) 1681, 1683

7. Tie lumekas juostava 1681

8. Mont on nommee noisevanna E 490

9. Mont on mäkkee mäntävännä E 490

10. Jou(v)u, jou(v)u velvyeni Gö 7, E 512, 527

11. Jou(v)u juomukkaisu(v)eni Gö 7, E 517, 527, S 789

12. Jo kävin uksesta ulos

13. Veräjästä vainiolla

14. Jo löin silmiä iteen

M Vrt. 9. 25, 455, 1650, 1750.
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15. Jo löin luomet lounaassa

16. Jopa illakko joutuu

17. Häinärikkö beittiää Gö 7

18. Jouvu tielle tetryeni E 415

19. Matk' on pitkä, marjueni E 415

20. Matk' on pitkä, tie retusa E 415

21. Sie vait (Jo sie) viivyit velvyeni 49, E 512

22. Ka(u)vvassuit hyvä kalani 49, E 512

23 A. Jo sinua kudsuttii kukosta S 789

B. Yet (Sinua) kukolta (-sta) kutsuttii(n) 49, E 415, 527

24 A. Vaietessa vaaittii(n) 49, E 415, 527

B. Äijä päivä vaietessa Gö 7

25 A. Äi(j)äsi kukosta kutsu 49, E 415, 527

B. Äijäs (-es) kutsu(i) kukosta (kukkohosta) E 512.

517, S 789

26 A. Ämmäs vaati päivä valosta E 415

B. Ämmäs päivä(n) vaietessa (valovesta) E 512, 517,

__
S 789

C. Ämmäsi valetess' vaati 49

27. Nääläs kutsu näill' ajoilla E 527

28 A. :N'eito (Xeiti) kutsu kuuvaloUa (-sta) 49, Gö 7, R 527
B. ISTeitos päivä(n) lounahesta (-ssa) E 512, 517

29 A. Muu (vaa, vad) suku murkinoista (-asta) E
415, 512, 527, S 789

B. Muu suku murkinaksi Gö 7

30. Lihat liemeen likoovat 49

31. Kalat kuivaat kattilassa 49

32. Velloani ootellessa 49

33. Jouvu, (jouvu), velvyeni 49, E 415, 517, S 789
34. Jouvu juomukkaisueni E 517, S 789
35. Jouvu tielle tetryeni 49, E 415
36. ]\Iatkan päälle marjueni 49

37. Xyt viivyit veljycni E 415
38. Nyt liet lyöty, nyt myöty E 415
39 A. Leenet peeni peeksetty S 789

B. Lienet pieni pieksetty E 512, 517
C. Lienöö luotu [lyöty?] lehtyeni 1681

40 A. Matala(inc) maalia (n) pantu E .512, 517
B. Matalaincn maalia huity S 789

41. Lienöö tammeni tapettu, 1681
42 A. Jo on tuotu tuomivitsas 49, 1681, Gö'7, E 415

n. .To sinne on tn((tn 1n(»nen vitsat 396
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C. Hoz on tuotu tuomivitsat E 512

43. Karsittu katajan oksat 1681
44 A. Hankittu hänen pajunen (-iset) 49, 396, Gö 7, E 415

B. Haloittu hänen pajuiset 1681
45 A. Millä pieni (-ntä) pieksetään 49, 396, 1681, E 415

B. Millä pieni pieksetään Gö 7

46. ' Vakahainen vaivataan 396
47 A. Maalia pannaa marjukkaine E 415

B. Matala maahan lyyään Gö 7

C. Maahan pannaan matala 49

D. Pannaa maaha marjueni 1681
48. Pannaa raisusti rahille 1681
49. Nei(j)on suuressa suvussa (sukussa) 1681, Gö 7,

E 415
50. ]Srei(j)on koissa korkiassa 1681, E 415
51. Leviässä lensiössä Gö 7.

Hevaalta on matkalle jouduttamista vain yhdessä

toisinnossa, Lenttisin Varvana eukon laulamassa P 21:ssä:

Jovvu, jovvu velvyeen. Aitoja avaessaan,

Jovvu juomukkaisueen, Veräjiä vinnoissaan.

Jopa meitä ootellaan, IsTeitois kukoista kutsui.

Jopa meitä halaellaan! ^^ Emoi kutsui kuuvaloUa.

5 Vanhan silmäist valluut, Isoi päivän nousennasta,

2^uoren kannat katkiaat Myö valuman valkealla.

Säk. 3—8 lauletaan yleisimmin vasta kun sulho saa-

puu morsiamen kera takaisin, joten ne säkeet käsitellään

vasta siinä yhteydessä, johon ne kuuluvat. Muilla säkeillä

onkin vastineensa, vaikka jonkun verran toisessa järjes-

tyksessä, kuten säeluettelon säk. 10—11, 23, 25, 26, 28.

Säeluettelon säk. 30—31 ovat myöskin yleisiä toisissa

kohdissa, kuten esim. siv, 239 selviää. Säk. 38—41 esiin-

tyivät jo Ottajajoukon kehuntavirressä säk. 13—16 ja

käsiteltiin jo siinä, G 18 ja 26 on 42—43 säk. vastineena:

Jo on tuotu tuomi vitsat, Hankittu ane pajuiset.

Vatjalaista sulhon matkalle jouduttamisvirttä

on toisinnoissa L 5, 15, G 26. A 14, 16, 17, 18, 22.
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Yhdistämällä kaikki hajallaan toisinnoissa tavatta-

vat vatjalaiset säkeet Länsi-Inkerin ninojen juonen mu-

kaisesti, syntyy seuraava vatjalainen muoto:

Vatjal.:

Aika, aika, velv[yeni] L 15
Aika, aika, ainavoizöni A 17

Sie viivyit velvyeni L 5

(Elä viivy velvyeni A 16,17)

Kai^gastuit yvä kalani L 15

(Elä kaugassu yvä kalani A
16)

Vahenikka mees vakane L 5

(A 14)

Mees vakane, mees tasane

L5
Siä siällä eellä cäyzid

Kui sinne kucöttii

Marjuttani maimittii ^) A 14

Äd'd'äs kuccu kukossa L 5,

A. 14

Ämmäs kutsu kuuvalulla
]Sreidi päivä valgeuttasa L 5

Muu pere mureina ssa A 22,

G 26

Läqsi-Inkerin vastine:

Jouvu, jou vu velvyeni, säe 10

Sie vait viivyit velvyeni,
"
säk. 21, 37

Kauassuit hyvä kalani, säe 22

Sie oot siellä ennen käynyt
396

Jo sinua kukosta kutsuttiin,

säe 23
Äijäs kutsu kukosta 25

Ämmäs päivän vaietessa 26
Neito kutsu kuuvalolla 28
Muu suku murkinoista 29

Kutsumisaika ja kutsujat vaihtelevat eri tavoin eri

toisinnoissa: kukosta (kukossa) kutsuu äd'd'äs (adjas)

(A 14, L 5), enne (A 16), noorikko (A 22); päivää val-

göttaza (päivä valgeuttasa), päivää nöisöza kutsuvat

äd'd'ä (A 22), ämmä (A 14), neidi (L 5, 15), k u u v a 1 u 1 1 a

ämmä (L 5, 15), murkinassa muu pere (A 22), joten on vai-

kea päätellä, mikä on vatjalaisessa alkuperäisin.

Runoa ei Ilevaata idempänä Inkerissä lauleta, joten

voiiiiiiu' tässäkin todeta, ettei tämäkään runo ole kulkcu-

') L 5:.ssä: Kui infita kutsuttii, Kui toisi toivottii.
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tuiiut entistä vatjalaisaluetta laajemmalle lännestä itään,

sillä muussa tapauksessa pitäisi siitä näkyä jonkunmoisia

jälkiä idempänäkin. Eunon ajatus liittyy kumminkin lä-

heisesti koko Inkerin häämenoihin. Morsianta oli kaikki-

alla jouduttava ottamaan varhain aamulla.

Runot nuodejoukon matkalle lähtiessä.

Nuodejoukon kiertäminen (Naitinvirsi).

Morsiamen ottoon lähdettäessä ja samaten morsia-

men luota kotiin palatessa koetetaan nuodejoukkoa varata

kaikilta tiellä uhkaavilta pahoilta voimilta. Pöydästä nous-

tuaan kiertää nuodejoukko kolme kertaa myötäpäivää

pöydän ympäri laulettaessa:

Kierräkkä isosi pöytä, Lähteessäis koista! ^)

Lase lauta vanhempais

Esilaulajat kehoittavat puhemiestä:

Päämies, pojut Kalervoin, Ympäri ravattakoo!

Isämies, isyen poika, Päämies, p[ojut]K[alervoin],

Heitäkkä punakerräin, Heitä suuri Luojoin risti,

Heitäkkä sinik[erräin], Heitä siunaus Jumalan,

Heitäkkä keltainen k[erräin]! Jotfei pistyis noijan nuolet,

Pitkä vitsa pihlajain Tietäjän tulikäpyiset!^)

Ylitsemme lyötäköö,

Keski-Inkeristä on tätä runoa P 2 ja 24 sekä G 104

Hevaalta. Niiden sisällys on seuraava:

Jumalain armoihin. Pyörrä, pyörrä, kierrä, kier-

Mies tottiin toimelliin, rä,

Lähe ainoin aviksi! Miun ainoi vellojaan!

1) Soikkola, Vaarnoja III 1654. ~^) 1628.
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Pistä vitsa pihlajain, Ympäri ravattakaan ^),

Aita rautainen rakenna, Jaloillenne täytyköön
Teräksiin tee verrääjä, Yli kaiken velloin kansan
Hisiliskoilla sitele. Ja kaiken Kalervoin kansan!
Kyymadolla kiinnittele. Siit ei pissy nuoret noijat,

Häntäpuolet pane häily- Xuoret noijat. vanhat vel-

inään, hot,

Pääpuolet pane vipsimään! Vanhat arpojat asetu

Maarian vahainen vaippa^) Pojan nuoren nuoteheen.

Luojan teltti terhoilliin Kansaan pojan Kalervoin,

(Issoin tulliin turkki. Velhoja verrääjät täynnä,
Emmoin palava paitoi) Aijat täynnä arpojia.

Ylitsenne luotakoon ^)

Tämä luno kuuluu oikeastaan loitsulukuihin, vaikka

sitä Inkerin häämenoissa lauletaan aivan kuin muitakin

lyyrillisiä häärunoja. Hevaata idempänä ei sitä ole In-

kerissä häärunona kirjoitettu muistiin. Häämenoihin on

silti kaikkialla kuulunut sulhasen ja morsiamen kiertämi-

nen taikaesineillä*). Laatokan pohjoispuolelta Öijistamolta

alkaen tavataan tätä runoa halki Suomen Karjalan ja Au-

nuksen aina Vienan läänissä asti sekä laulettavana naitin-

virtenä että luettavana loitsuna, naitinlukuna.

Eunoa ei ole etelä- ja itä-Inkerissä eikä myöskään

Karjalan kannaksella. Karjalassa se on käsitetty loitsuksi,

niinkuin se pohjaltaan onkin, joten sen voimme liääru noihin

kuulumattomana jättää. Tässä olkoon mainittu, että va-

raaminen pihlajaisella vitsalla ja rautaisella aidalla, joka

on sidelty kiukkuisilla käärmeillä ja sisiliskoilla, liittyy

myöskin Karjan lukuihin, esim.:

Aita rautainen rakenna, Sisäliskoilla sitele.

PLstä vitsa pihlajainen, Käärmehillä kiiniltelel ")

') G 104:ssa: Maarifi f-mo .lumalan, .lumalahaincnvaiijpa. —
2) t. lyötäköön. — ') t. päällitsemmf ravattakoon.

*) Kun pj myöhempinä aikoina enää kohda-tlu Ir-räascin y.

m. kiortää pariskunnan ympäri, käytettiin virsikirjaa. (Kuprin

häätapakuvaus). — '') T 'M^r*.

10



Ii6 »Ojenna matoinen ruoska!»

Myöskin Karjalassa on tämä kohta tavallinen Kar-

jan luvuissa. Pintapuolittain tarkastaessa tuntuu siltä kuin

rautainen korkea aita paremmin sopisikin varaukseksi kar-

jalle käin sulhaskansalle, mutta toiselta puolen on myöskin

otettava huomioon, että nuodejoukon raudalla kiertäminen

on sangen laajalle levinnyt tapa — esim. Volgan suomalais-

ten ja venäläisten häämenoissa ^) — joten sekin vaatii kau-

emmas ulottuvan yksityiskohtaisemman käsittelyn, en-

nenkuin on mahdollista päästä varmuuteen kummassa se

on alkuperäisempi 2). Verrattakoon vielä virolaista lunoa:

Piira sinä iimberpeiukene, Eida taha taadiristi,

Piira sinä iimber pikka lakka, Ölale Ödede risti,

Piira pikkada igada, Eiia risti rinnu vastu,

Jäe sinä ette eide risti, Looja risti looga peale ^)!

Eistien tekeminen Virossa lienee tullut tavaksi vasta

katolisena aikana, hääkansan kiertäminen viitannee van-

hempiin aikoihin.

„Ojenna matoinen ruoska!"

Puhemiehillä ja sulhasella on ruoskat, joilla he tu-

vasta lähtiessä roimivat ympärillensä siten karkoittaaksensa

ympärillä mahdollisesti piilevät pahat voimat. Sulha-

sen on sitäpaitsi ristittävä itsensä. Laulajat muistuttavat

häntä ristimisestä ja ruoskalla lyömisestä. Tähän kohtaan

kuuluvien runojen toisintoja on Narvusista: 50,399,1727,

E 463 490, (Lu 508) ja Eugenesta: Gö 8. Niissä on säkeet

:

1 A. Velvyeni, vierokkoni 50

B. Kuule kulta velvveni Lu 508

^) A. Hämäläinen, s. 81, 249 — ^) K. Krohnin kansanru-

nousseminaarissa on Hellin Rimpiläinen laatinut naitinluvusta

harjoitusivirjoituksen, jossa seulotaan suomalaisia aineksia.

—

^) H
II 2 p. 425 n. 563 Lihula.
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2. Kiii(n) määt timlee(n) Jum(ma)alan 50, 1727

3. Ahavaan armollisen 50

4 A. Teeko risti rinnoillesi 50

B, Tie risti rinnoillesi t. rinnalles 1727, Ln 508

5 A. Kahe(n) puolen kaglalles (kaulallesi) 1727, Lu 508
B. Kalien puolen kasvoillesi 50

6. Miun viljo velvyeni 1727

7. Miun kaunis hyvä kalani 1727

8 A. Ojenna matoine(n) ruoska 50, E 490

B. Oikaa (t.oikakko)mato{i)ne(n) ruoska 399,1727, E 463

9 A. Oikaa ruoska käärmehine(n) 399, 1727

B, Käännä ruoska käärmehine(n) 50, E 463

C. Ja se ruoska käärmehine E 490

10 A. Ettei pystyis noijan nuolet E 463
B. Millä noua noija mielet E 490

11 A. Katehen sanat kavalat E 463
B. Arpojin mielet asetat E 490

12 A. Viisas katso viilan alta 399
B. Viisas vahtii viilon alta Gö 8

13. Kavala katoksen alta 399, Gö 8

14 A. Noitii (on) veräjät täynnä 1727, Lu 508
B. Xoitia joka kylässä 399
C. Ikä tie on tietäjiä E 490

15 A. Aijan ääret arpojii 1727
B. Joka aita on arpaita Gö 8

C. Aijat täyn' on arpojii Lu 508
D. Ikä aitt on arpojia E 490

16. Ikä kohta koltunoja E 490
17. Neion suuressa su'ussa Lu 508
18. Neion koissa korkeassa Lu 508
19. Mää alta matoisen aijan 1727
20. Päältä paasisen verääjän 1727
21 A. Xoiat nuoleksi noiskoot Gö 8

B. Noija t nuolille meneet (männööt) 399, 1727
22. Arpojat aitojen alalle 1727

Vaikkei Soikkolasta ole yhtään kappaletta tätä ru-

noa, ori sielläkin eriiäseen lyyrilliseen ninoon sekaantu-

neena noitia ja arpojia koskevia säkeitä: nuori tyttö kehoit-

taa muitakin iloitsemaan, vaikka: Tass' on vierasta vekiä,



148 »Lähe lykky liikkehelle!»

Kavalaa katsojaa, Noitia joka veräjä, Joka aita arpojia,

Katsoot kylän katehet, Kylän noiat nouattaat ^).

Hevaalla ei tavata täysin vastaavia runoja. P 24:,ssä

on kumminkin muutamia samanlaisia säkeitä. Sellaisia

ovat: »Määt tuuleen Jummaalan, Ahavaan armollisen» sekä

edellisessä ^) käsitelty noitia koskeva kohta: »Velhoja ver-

rääjät täynnä, Aijat täynnä arpojia».

Tämä runo kuuluu, kuten naitinlukukin yleisiin

varaussanoihin noitia, arpojia ja pahoja katseita vastaan.

Tämäntapaiset varaukset ja uskomukset ovat olleet yleisiä

kaikissa kansoissa jo vuosituhansien takaisina aikoina.

„Lähejlykky liikkehelle!"

Sulhanen nousi hevosensa selkään — myöhempinä

aikoina rattaille t. rekeen —
;
jos pihamaa oli suljettu oli

tapana laulaa ^):

Avakkaa Viroin veräjät, Siunaele siityisest.

Lyö lahti lautta ukset, Männöö virpeni vihille!

Lyö lahti veräjät,

Nuodejoukko pysyy vielä hetkisen liikkeelle lähte-

mättä, kunnes eessälaulajat ovat laulaneet runon, jossa

toivotetaan Luojaa heidän luokkansa ja aisojensa päälU-

istumaan onnea tuottavaksi apumieheksi. Toisintoja on

Narvusista: 32, R 416, 463, Joenperästä: 1684 ja Bujj^e-

nesta: Gö 8. Niiden säkeet selviävät seuraavasta:

1. Lähe lykky (t. luoja) liikkehelle 1684, E 416

2 A. Lähe Luojoni aviksi 1684

B. Lähekkö (-ä) Jumala aviksi (avuksi) R 416, 463, Gö 8

3. Lähe aviks (avuks') armolline(n) R 416, 463

4. Lähe kaas kallis Luoja 1684

5 A. Lähe, luoja, luokalle (-ni) 32, R 463

M III 218. — 2) Ks. s. 145. — 3) UI 1683.
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B. Lähteköön Luoja luokallesi Gö 8

6. Armollinen aisalle(si) (-nu) R 463, Gö 8

7. Kuule, kullas velvyeni

8. K[i]ule] k[ultani] k[alani]

9. K[uule] k[u] .s[isot] .s[annoo]

10. E[män] l[ap.set] l[auleloo]

11. Kumarrakka, kultueni

12. Painuttakka, pienyeni

13. Xotkiast marjueni

14. Kaikelle rahvaalle

15. Kaikelle ristikansalle

16. Evät naiset na.ffrahtais

18, Ilmakunta ei iraehtelis 1684

Soikkolassa on varmaankin laulettu tätä runoa,

vaikkeivät runonkerääjät sitä ole sattuneet tiedustele-

maan; ainakin tavataan samat säkeet runossa, joka esite-

tään morsiamen kotoansa lähtiessä ^).

Keski-Inkerissä tapaamme samantapaisen ru-

non, vaikka sitä lauletaankin siellä morsiamen lähtiessä

kotoansa. Europaeus on kirjoittanut, todennäköisesti

Inkeren seurakunnasta ^):

liäkkä lykky lyytämähän Onni ei taita ohjaksia,

Jumala avittamahan. Jumala ei riko rekiä,

Ota onni ohjoillesi, Jumalall' on onnen ohjat.

Jumala rekoiseheni! Luojalla lykyn avaimet.

P o h j o i s-I n k e r i s s ä, Lempäälässä tavataan

myöskin toisintoja, joissa on monia aivan samanlaisia koh-

tia kuin Länsi-Inkerin nuodcjoukon lähtiessä lauletuissa 3):

Ota avuksi Jumala, TuoU' on notkot noitujia,

Kerallesi Herra Jeesus, Tie on puolet tietäjiä,

Ota onnet olijillesi. Velhoja joka veräjä.

Jumala rekosehesi! Niele noiat nuolinensa.

Tee sie ristit rinnoillesi. Velhot veitsi-rautoinensa,

Harpit hartiaisillesi Tietäjät teräksinensä,

Lähteissä ison kotonta, Jott ei pysty noian nuolet

.Mennen maalle vierahallel Eikä tietäjän teräksetl

') III 'i28. — 2) Eurnpaues Koi. III 2, ii. e,-, vri . Vonjocn

toisintoa Stritilrnan n:o 81. — ') Aq. 372.
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Myöskin Paraske on muistellut länsi-inkeriläisten

runojen kaltaisia toisintoja ^):

Lähe onni ohjolleeni. Katko ei onni ohjakseeni,

Jumala rekosehheeni. Luoja ei katko kaplahiini.

Jumala hyvä keralla, Tee sie ristit rinnoilleesi,

Kaunis Luoja kaplahillal Harpit hartiaisilleesi!

Jumal ei riko rekkiini,

Euno ei ainakaan tässä muodossa voi olla kovinkaan

vanhaa perua. Toisintojen perusajatuksena on kehoitus,

että »lykky» lähtisi liikkeelle, jumala t. »kallis Luoja»

aviksi luokalle, »armollinen aisalle». Siis pelkkiä uudenai-

kaisia sanoja ja käsitteitä. Vanhempina aikoina nuode-

joukko lähti ratsain, joten lykkyjen. Luojien ja armollis-

ten luokalle ja aisalle istuminen oli mahdoton. Useimmat

säkeet voimme lukea myöhäisen kristillisen vaikutuksen ti-

liin, sillä niistä puuttuu kokonaan vanhan perinnäiseni au-

lun runollisuus. Tarkoitamme sellaisia säkeitä kuin: Lähe

aviks' (avuks') armollinen; Lähteköön Luoja luokallesi; ^ot-

kiast marjueni; Kaikelle rahvaalle. Niissä ei ole runolli-

suutta ja kehnon puolinen on runomittakin. Säkeet 7—12.

16—17 taas tavataan toisissakin häärunoissa. Myöskin

vatjankieliseltä alueelta saadut toisinnot todistavat samaa.

Vatjalaisia toisintoja, joissa on samoja säkeitä,

on muutamia kappaleita: Aq 6, A 18 ja 20.

Aq 6:

Lähe niid Jumal' apise, Lö oweza od'a entäs.

Lähe kasa kallis loja, Kummartäkka kultoeni,

Etese emo Jumala! . Kahe pole' kaloeni!

Nöise loja loka' päle, Kuhö puttunet puhöse,

Armolline aisa päle! Se pu punottamäse;
Te nlid ristiä etese 2), Kuhö lehtose lentagos,

Lö oweza ozmueni, Se lehto lehitsemäse!

1) Paraske 222, vrt. rot 145, 364, 696.

2) Vrt. A 18 säkeet 11, 14—17 ynnä virol. Löö aga ette eede

risti, Looja risti looga peale H II 17 p.91 n. 121 Marjamaa.
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Länsi-Inkerin suomalaisille säkeille 16—18 on niinikään

vatjankielisessä asussa vastine: Että nain' eb nagrahtais.

Mustakulma muhahtais ^).

Noiskaa eestä ristirahvas!

Samantapaisin sanoin kuin saunastatulovirressä ke-

hoitetaan sulhasen liikkeelle lähtiessä kansaa ajoissa siir-

tymään kuin kujaksi kahden puolen, että nuodejoukko pää-

see hyvää vauhtia kiitämään kohti matkansa päämaalia.

Narvusin (E 463) ja Joenperän (1684) toisinnoissa esitetään

kehotus seuraavasti:

1. Noiskaa (Mänkää) eestä (iestä) ristirahvas

2 A. Kaltiiskaa kahtee puolee 1684
B. Kahe puoli kaatukaa E 463

3. Heinän luo luottiiskaa 1684
4. (La) miun aineni ajjaa(pi)

ö A. Velvyeni vierettellöö 1684
B. Viljyt veUo vierettää E 463

6. Ajjaapi Luojan tietä myöte
7. Maarian maata myöte,
8. Luoja istub luokan päällä

9. Armolline aisan päällä,

10. Ajapi linnan linttilöissä

11. 8isava sivulla pyöri,

12. PLini harjalle muni,
13. Pääskö pyöri päälaella 1684.

Ilevaalla on yhdessä toisinnossa vastaavia säkeitä;

»Synnit seinän vierehiist, Eissit räystään allaist, Sijallenne'

Hiertykää, Paetkaa paikoillenne! Tehkää tietä velloille.

Missä ainoini ajollak, \>lvye('n vieretelläk.» 2) Ainoastaan

L-Lssä ja Hcvaalla on tapana laulaa hääkansan lutustcssa

pöydästä tämä kdioitus, että kansa kaartuisi kalidcn ]iuo-

') A 15. 2, p 25.
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Ien ja myös kuten edellisistä runoista näimme selitys, että

ajetaan Luojan tietä myöten, Maarian maata myöten.

Yaremmin on jo, kuten sanottu, ollut saunastatulo-

virressä kehoitus rahvaalle siirtymään syrjään. Samaten

oli sikermässä »Lähe lykky liikkehelle» pyyntö, että Luoja

istuisi luokalle. Nyt, kun nuodejoukko juuri lähtee, laula-

jat siis vain toistavat, että todella »Luoja istub luokan pääl-

lä, armolline aisan päällä». Sakeisiin 4—7 palaamme seu-

raavissa runosikermissä, joihin ne kuulavat.

Sulhasta kehoitetaan ajamaan kovemmin.

Hääkansan mielestä on hyvin tärkeätä, että ihmis-

asuntojen tai kylien tienoilla ajetaan minkä hevoset jak-

savat juosta. Oman kylän läpi ajettaessa laulavat mukana
^olevat naiset runon, jossa yllytetään sulhasta kiihdyttämään

vauhtia. Tätä runoa koskevat muistiinpanot jakautuvat

seuraavasti: Narvusista: 8, (34 i), 50, 399, 1728, (2101),

E 416, 463, (493), 504, 530, Lu 1595 2); Joenperästä: 1685;

Soikkolasta: 1628; Eugenesta: Gö 8. Tässä ajon kiiruhtamis-

ninossa on säkeet ^):

1 A. Miun helle velvyeni 8

B. Kuule kullas velvyeni 1685
C. Miun kallis hyvä kalani 34

2 A. K[uule] k[ultani] k[alani] 1685
B. Kala kallis jalkueni 34

3. K[uule] k[u] s[isot] s[annoo] 1685
4. E[män] l[apset] l[auleloo] 1685
5. Lyö hevoista rohkiast 1629
6. Lyö(kä) ruos(s)alla or(ro)oja (hevosta) 1629, 1685

^) III 34 on laulettu todennäköisesti vasta sulhasen lähtiessä

morsiustalosta. — ^) Lu 1595 on kirjoitettu Moloskovitsan Rollo-

kassa, mutta laulaja-nainen on »tuotu» Narvusin Kullan kylästä. —
3) Toisinto 8 alkaa yleistetyllä: Laslavittakoon Jumala, Avitta-

koon armollinen.



7 A
B,

8.

9 A,

B
10 A

B
11 A,

B
12 A,

B.

13 A.

B.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 A,

B,

D.
E
F.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32 A
B,

33 A,

B
C

34 A
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Eap{p)aele rahnikolla (rahmi-) 1629, 1685
Käännä moska käärmehiksi E 504

Oikoa ohjaksen perillä 1629
Aja aine (aina, -o) velvyeni (veljyeni) yi.

Aja, aja ainiieen 1629
Aja hiljaa velvyeni Gö 8

Aja hiljaa ja hyvästi R 463, Ln 1595
Aja otsalaisueni (aatsalaisneen) 8, 1629
Aja aineni omani 34, 1728, E 504

Aja kilisin kiire(h)est(i) 8, 399, 1629, 1685, 1728
Elä aja kinsin kiireest Gö 8

Päätä kaiiten pää kenossa (kenasti) 8. 399, 1728
Pääte kaute kaiiniliisti E 463

Ettei naine naurahtais 8

Mnrahtais mustakulma 8

Liiku, liiku veljyeni E 416
Liiku linnukkaisueni E 416

Liikuta isäs hevosta E 416
hilloin, silloin velvyeni 1728
Silloin sy ottelit hepoista 1728
Isäs syötteli hevosen E 416
Mitäs ijä syöttelit E 530
Kyllin uot syötellyt hevosta E 504
Iso syötteli hevoista 50

Isän syötetty hepone 2101
Kyllin syötelt, kyllin juotelt E 504
Jalo(i)tteli(t) jaaikkaista 50, 1728
Kazvnaja kazvattelit E 530
Heinät syötit helmasta E 530

Kajrrat kannoit kahmaloista E 530
Vien juotit nipukasta E 530
Kaiken männyttä kessää 1728
Hiilkut viikate käessä 1728
Ilaravaine hartiaala 1728
Tämän aikueen ajaksi 50, E 416
Tämän tunnin tarpe(h)eksi 50, E 416
Älä itke isois (ison) hevoista 8, 34

Älä (Elä) sääli isoin (isäs) hevo(i)sta 50, E 416
Taattois hallia halcksi 8, 34

Taattas hallii ehi haleksi E 416
Taattois paattia paheksi 50
Aja honjrestin (hinLnstin) hikkeo(n) 8.210. E .530,493



15i Sulhasta kehoitetaan ajamaan kovemmin.

B. Ajat hingistyi hikeen Gö 8

C. Aja hiirakka (-os) hikkee 1685, R 416, 463

D. Aja päälle, lyö hevosta 2101, R 504, Lii 1595

35 A. Aja paatti palloisse 1685

B. Varsas (-z) (umpi-) vaahto-palloissa 2101, R 416,

463, 493, 530

36 A. Ujuta utu(i)ne(n) (-iset) hiirsti(t) (hurssi) yi.

B. Kassat ne utuiset hurstit Gö 8

37. Pitkästä Pihkavan linnasta 1685

38. Lavvassaaren lappialta 1685

39 A. Lio(i)ta li(i)na(inen) lakana(t) yi.

B. Liina lakanat hyväiset Gö 8

40. Aja, aja ain[ueen] 1629

41 A. Jottei noita vaihettais 1629

B. Ettei naine naurahtaisi 34

42 A. Mustakulma muutattais 1629

B. Muhahtaisi mustakulma 34

43. Hyvää pois otettais 1629

44. Pahaista pantais sijaa 1629.

Europaeuksen muistiinpano 50 on nuiista poik-

keava:

Aja, aine velvyeni. Missä on Maaria maannut.

Aja Luojan tietä myöten. Luoja lounatta pitänyt,

Maariaisen maata myöten. Pyhä risti ringotelluti

Maarian, Luojan ja pyhän listin (Jesuksen) makaamiset ja

rengottelemiset tapasimme jo Istuttamisvirressä, johon ne

paremmin soveltuvat.

Bugenen siirtolaiset ovat vielä lisänneet:

Onnekas oli velvyeni, Onni kaura ja onni otra.

Kynsi kymmenen vakoo. Sillä syötteli hevosta,

Kylvi kymmenen jyvää; Jaaikkoista jalotteli.

Siitä kasvoi onni kaura,

Tämä lisä on tavallinen toisissa runoissa, bugenelaiset

ovat sen satunnaisesti liittäneet häärunoihin.

Hevaalta on vain yhdessä muistiinpanossa ylläole-

viin verrattavia säkeitä, P 25:ssä:
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Hoi miun vedroi velvyeen. Mustakulma muutettais.

Aja kilisin kiireliest Paha pantais sijaan.

Ku ei neitoi voitettais. Hyvä muillen annettais.

T 313:ssa, jossa ei ole lauhipaikkaa, on myöskin muutama
tähän kuuluva säe:

Lyö ruosalla or(r)ois, Ettei neittä vaihetettais,

Kapaele rahnikollal Paha ei pantaisi sijaan.

La siun juoksoo orrois,

Vatjalainen muodostuskin tätä ajamiseen kehoitta

-

misrunoa on saatu talteen, L 6:

Aia lokka [ajölökka?] ai- Siltoa smiki

nokoni, Elä itke isäs ohosta.

Kangarikki kalani, Ele alli ainakoni.

Aja teetä ten<;allista, Aja ingestis ikee.

Maata maksan karvallista. Vesi allias veteel

Sama runo on myöhemminkin kahdesti pantu paperille.

A 20 ja 23:

Ajölökka. ainagoni, Elago velleez vesi-ruunaa,

KaTigarittaa. yvä kalani, Löö ovössa, od"d"a entäsi

Elä od'd'a isäz o\össa,

Vatjaksi on siis sanottu näillä muutamilla säkeillä suoma-

laisten toisintojen pääasiallinen sisällys. Suomalaista ru-

noa on paisutettu monilla säkeillä, jotka laulajat ovat so-

vittaneet muista runoista.

Setukaisilla on ajosta vasta morsiustaloon tullessa:

Soida iks mie', soida poi- Soida iks mie' sedä säjatee-

zikeze; dä^).

Veera, veerä, virvekeze'.

Säeluctlcloii säk. 1—t-4 ovat yleisiä. 14—15 tavataan

useammassa kohden. 18—23 tavataan n. s. rekivirsissii

'i SL ir,27.
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aina Suomen rajalla saakka. 24—25 soveltuvat paremmin

runoon: Olin orja vellolleni, jossa tyttö sanoo hoitaneensa

veljensä oroa: »Heinät syötin helmastani, Kaurat kahmaloi-

sestani», ilman että hän sai mitään palkkaa ^). Säkeessä 34

kehoitetaan ajamaan hingesti, Eugenen toisinnossa

h i n g e s t y i hikeen, vieläpä yhdessä vatjalaisessakin toi-

sinnossa on ingesti iTcee. Sana on vanha skandinavialainen

laina, hingst = ori ^). Kolmessa muistiinpanossa on suoma-

lainenkin muoto hiirakka hikeen. Mikäli tiedämme, on

orhin nimitys hingesti puhekielessä unohtunut, vierasperäi-

nen sana on säilynyt vain runossa. 37 »Pitkästä Pihkavan

linnasta» on oleva Pitkistä Pihkovan liinoista, kuten tuon-

nempana sulhon tervehtimisrunosta selviää. 39 Liota lii-

na(inen) lakana, on sana lakana, joka kerran tavataan vat-

ja laisis.sakin runoissa, myöhäinen ruotsalainen laina. Lau-

laja on herrasväiltä — ehkä pappiloissa — kuullut Kuotsin

vallan aikana hurstia, raitia oikein herraskaisittain sanotta-

van lakanaksi ja tuo herrahtava tieto on runosäkeessäkin

tahdottu saada esille.

Setukaisillakin on hiirakon hikeen ajaminen:

Lätsimeilhikkehiiro' ruuna'. Tossu tuliverevä

Vattu valge hobeze'.

Hikeä ei pyyhitä lakanaan, vaan käsiliinaan:

Umast anna käest käeräti, Plihi' sus hiest hiiro' ruuna',

Suu veerest suuräti, Vatust valge' hobeze!^)

Euno on siis paljoa vanhempi kuin lakana sana

edellyttää, koska se tavataan niin kaukana L,-I:stä asuvilla

setukaisilla, vaikkei sitä tietääksemme ole Varsinais-Vi-

rossa muistiin kirjoitettu.

1) 1473 P I 313. —2) Setälä F U F. 13 s. 318—19— ^) vrt. S L
1663.
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Kehoitus ajoa katsomaan.

Kylän läpi vinliaa vauhtia ajettaes.sa mukana ole-

vat nuodenaiset kerskuen hyviä hevosia laulaen kehoit-

ta vat kylän väkeä katsahtamaan mitä kyytiä mennään.

Tähän tilaisuuteen kuuluvissa Xarvusin toisinnoissa 50. 399

ja 1728 on säkeet ^):

1. Katsokaa kylän (i) isännät 399, 1728

2. Katsokaa kylän emännät 399, 1728

3 A. La katsoot risti rahvas 1685

B. Kyläkunta kuunteloo 50

C. Kaikki kansa katseloo Lu 1595

4 A. Valtakunta vaatteloo 50

B. Vaatteloo valtakunta 1685
5. Miun villo velloani 50

6 A. Kui(n) m(i)un aineoi a(i)jaa 50, 399, 1728

B. Ku miun aineni ajapi 1685
7 A. Veljyeni (Velvyeni) vierättää (vierettää) yi.

B. Velvyeni vierettellöö 1685
8. Elkää työ kovin kirotko 399
9 A. Kuin miun aineni ajaa 399

B. Miun aineni ajoa Lu 1595
10. Ei tuo tallo taimianne (-a) 399, 1728
11. Ei rutvo rukihianne (-a) 399, 1728
12. Ajaa aine tietä myöte 1728
13. Maariaisen maata myöte 1728
14. Jumalaisen aino poika 399
15. Tuo vait tallo teiän taimet 399
16. Tuo vait rutvo rukihinne 399

Hevaalla on toisinnossa P 25 säkeet:

Elkään kylä kerota, Tomuttele toukojannek!
Rissin rahvas rinnaella, Ajan Luojoin tietä myöte.
J5n miä talloi taimiannek, Maariaisen maata m[yöte].

En rutjoi rukihianneR, Ajan tietä tengrittyä.

En kaa'a kapustajannek. Maata markoin maksettua.

Joenperässä on niinikään säkeet: Ajjaa])i Luojan

tietä myöte; Maarian maata mycite.

*) Jocnperän 1685:ssä lopussa on muutama säe tätä runoa.
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Säkeet 8, 10—16: Elkää työ kovin kirotko, Ei tuo

tallo taimianne, Ei rutvo nikihianne. Jumalaisen aino

poika, Tuo vait tallo teiän taimet, Tuo vait rutvo ruki-

hinne, tavataan yleisesti Narvusin runossa ^): »Lähemme
läpi kyläisen, Läpi uulitsan utuisen», jossa samaten käänny-

tään kylän miesten, naisten, tyttärien ja poikien puoleen:

Elkäät työ kovin kirotko, Jesuksen käpiä käsky.

En mie tallo teiän taimii Tuo vait tallo teiän taimet,

Enkä rutvo teiän rukii: Tuo rutvo teiän rukihit.

Jumalaisen aino poika.

Toisessa saman i-unon toisinnossa on vielä säkeet:

Kävin Luojan tietä myöten, Maariaisen maata myöte ^).

On hieman outoa, että sanotaan Jumalan ainokaisen

pojan survoneen kylän rukiit. Tiedustelimme ]S^arvusissa

kuinka se on käsitettävissä. Pari laulajaa selitti, että har-

voin ihminen on niin raaka, että talloo kalliit leipäviljat,

mutta luojat, jumalat sen tekevät lähettämällä sellaiset

ilmat, että kaikki oraat tärveltyvät. Selitys jääköön ru-

nolaulajien laskuun!

„Telikää lahti lautaportit!"

SuLhasjoukon ajaen saapuessa morsiustalon lähetty-

ville huomataankin, että taloon vievän kujan portti tai

veräjä on suljettu. Ellei veräjää ole, asetetaan esteeksi

riuku tai köysi, etteivät ottajat pääse tulemaan suoraa

päätä taloon. Joenperässä lauloi sulhasjoukko puhemiehelle

esteen näkösille tullessa ^):

1) III 143 R213. - 2) ni 758.

3) III 1686 ja 1688.



»Tehkää lahti lautaportit.» 159

Isämies, i.syen poika, Näitä maita marssiellut.

Päämies, pojut Kalervo, Lyö rikki rintaluillas,

Oo podra puolestasi! Väännä hartian välillä,

Sie oot enne täällä käynt, Lyö lahti l[auta] u[kset],

Sie oot enne täällä olt, L[ahti] l[autaset] v[eräjät]!

Näitä uksii avant, Siell on rauta aita eessä.

Näitä teitä tedroitellut.

Puhemiestä kehoitetaan särkemään esteet vain tässä

Joenperän toisinnossa. Mutta runoa, jossa estelevää mor-

siamen puolta kehoitetaan avaamaan portit tai veräjät,

on lukuisissa muistiinpanoissa. Niitä on Narvusista: 9, 51",

400, 1729, 2383, 2412, 2452, 2454, 2489, 2501, 2503, 2542,

E 419, 433. 464, 490, 494, 518, 738, S 790, 814, Lu 503,

Eugenesta: Gö 9. Joenperästä: 1687, joista muodostuu säe-

luettelo:

1 A, Noiskaa (Mänkää) eostä, risti rahvas 1687, 2503
B. Avatkaa Viron veräjät 100, R 518, S 738, 790, 814

C. Avatkaakko ukset auki 2501
2 A. Tulloo Luojo (-a) joukko(i)nee 1687, 2501, 2542, R 433

B. Luojut (-ja) tulloo joukkone(e)n 51, 2503

C. Viron viera(h)at tulloo (-eet) 400, E 464, 518, S 738,

790. 814

3 A. Jumalainen perrehineen 51, 1687, 2452, 2501, 2503,

2542, E 433
B. Tulivat saajat Saaren maasta S 814

4 A. Kiesus (Kesyt) kenkipoikinee 1687, 2542
B. Ottajat omiita mailta S 814

5 A. Laskaa suojaa väkkee 1729, 2412, E 490
B. Viekää suojaa syanit 1687

6. Lämmäisee länkyenit 1687
7 A. T^ppoomasta, uinoomasta 1729

B. rjumasta. uppoomasta E 490
8. Kui vesi kupelep (-lloo) 400, E 518
!. Liivakko lip(p)aelee (-lloo) 400, E 404. 518

10. Savikko sapaelee (-lloo) 400, E 464

11. Som«Ti)ohja soutelee (-loo) 400, E 464
12. Tormiaaltonen ajelee 400
13. Veen aaltonen vierettää 100

14. Svkvsvisestä tilasta E 433
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15 A. Talvisesta taivahasta E 433

B. Tuuliselta taivalialta 2412

16 A. Vihma silmäni viruttaa 1729
B. Viima silmäni viluttaa E 133

17 A. Eäntä räpsyy rätsinäni 1729

B. Eaaja rapsii korvueni E 433

18. Helmat on hyyssä, paulat jäässä E 433

19. Matka oli pitkä tultavain 1687

20. Tie lumekas juostavain 1687
21. Hanget suuret halastavain 1687

22. Lanko (i)seni lintu (i)seni yi.

23. Langot, (Lanko) linnukkaisueni yi.

24 A. Avatkaa (ko) ukset (-d) auki 2542,' E 419, 433

B. Avatkaa avoveräjät Lu 503
25 A. Tehkää lahti (lalitsi) lauta portit (-tti) yi.

B. Tehkää lahti laiat portit 9

C. Lyökää lahti l[auta] u[kset] 1687

D. Lyökää lahti lautaportit E 419
E. Laskaa lahti lautaportit Lu 503
F. Tiekko lahti laijat portit 2452

26. Lahti lauta(i)set veräjät yi.

27. Miun helle vellolleni 9

28. Miun kaunoille kalalle 9

29. Mitä kauvan katselette 2501, E 419

30. Enemmän ajatteletta E 419

31. Älä pie velloani 51

32 A. Älä pie kylän kujalla 51

B. Elä pie kummana kujalla 2454

33 A. Älä vallan vainiolla 51

B. Imehenä rahvahalla 2454

34'A. Ei miun syntynt velvyeni 51, 2383, E 494, Lu 503

B. Ei (se) syntynt meijä (-en) vello 2501, E 419

35. Ei syntynt emäni lapsi 51, 2383

36. Ei syntynt kylän kujalle (-ulle) 51, 2383, 2454,E 494

37. Ei syntynt veräjän suuhu (taakse) 2501, E 419,

Lu 503
38. Eikä vallan vainiolle (-11a) 51, 2383, 2454, E 494

39 A. Se synty emon syleen 51

B. Synty(i) syöttäjän syl(l)iin E 419, Lu 503

40 A. Kääriä(ise)n käsien (-ssii) päälle 51, 2501, E 419, Lu
503

B. Syntyi käärijän kättee 2383, E 494
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C. Synty synnyttäjän kätösillä 2454
41 A. Povin tuojan polven luokse (päälle) 51, 2383. K 494

B. Afaariaisen lielnioloissa 2454.

Länkelän muistiinpanossa III 400 on useita kohtia,

jotka eivät knuln häänmoihin. Xiinpä on keskellä kappale

ninoa »Konnan poika koivistoinen». ^) Paitsi jo säeluette-

lossa mainituin säkein kelioittaa siinä sulhaskansa vielä

morsiamen puolta avaamaan porttia:

Avatkaamme anne-portti. 8inimanttelin maata,
Lyökäämme lahti lauta-portti Verka viitan vieretellä!

Turun tn Ha. Saksan saaja.

Muitakin yksinäisiä toisintoja, joita ei ole otettu säe-

luetteloon senvuoksi. että kaikki ovat erilaisia, on Narvu-

sin muistiinpanoissa. Niinpä S 814 Xarvusin kylästä, jossa

])yy(letään avaamaan Viron veräjät Viron vieraille. Saaren-

maan saajilh'. on lisä:

Vai on peitti jiesemättä. Tookaa meille tullessa.

Vai on kankasjtuiit tuvassa. Ko on kankas])uut tuvassa,

Tervo rätti teiän tuvassa? Tookaa meille tullessa.

Ko on ponkku ])esemässä. Kuttoo meillä ollessa!

Tähän \oine«' verrata karhunpeijaisissa laulettua ru-

n(»a: Joko on sillat siivottuna, jnkd lattiat la*aistut. joko

j)enkit pyyhittynä?» -)

Sama ajatus, ettei muka lasketa sisälle senvuoksi. että

tuvassa on kaniraspuut on myöskin Joenpcran runossa

1H88:

Lankoiseni. lintuiseni. K> Iän kävijäisct kuttoot,

Vai on kanp:aspuut tuvassa. Veen vetäjät vierettellööt,

Vai on poukut porstuassa? Keräjäiset ruoot kääi-iit,

Viekää kanjias kaivotielle. Matkalaiset jiäät ]>aunool.

Vesitielle vieretelkää. Saaj)i se kanj^as valmiiksi

M VrI. csidi. III 207, jossa on sanasta sanaan satnojji sakr-ila.

-I Krolui: Suoniaiaisten runojen uskonto, s. 15:{.

II
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Kankaan kaivotielle vieminen ja kyläläisten kutomi-

nen kuuluu toiseen Län.si-Inkeris.sä yleiseen runoon »Khitte-

lin velloani» >).

2454:ssä sulhaskansa kysyy, eikö jo lasketa:

Vai on poukku i)ermannolla Suuri hummere ovella?

Tvuettelou säkeet 2. 3 A, 4 A. 14—15 ja ehkä myöskin

5— 7 on eroitettava hääru noista, sillä ne tavataan yleisem-

min praasnikkavirsissä '^) sanasta sanaan samanlaisina. Ka-

toliseen juhlamenoon sopiikin paremmin ylvästely: Tulloo

Luoja joukkonee. Jumala perehinee, Kiesus keukäpoikinee.

H e V a a 1 t a Lenttisistä on toisinto P 25:

Liukkahaiset lintuiseen, Otsalen isoin orroisen.

Elkää pellolla pielläk. Velloin laukin lautaisillen,

Väsyteliä valjaan päällä, Kahen kaasen aanuellen.

ruvoutella uulitsoillal Xuohinaisen vaattiloillen.

Lunta ulkona sattaa, Velloin verka viitan päälen.

Valkeaista lavvan päällen,

Että myöskin kuvaus ulkona nmka vallitsevasta huonosta

säästä mahdollisesti on laulettu samansuuntaisesti kuin

lännempänä säk. 5—6, 14—15, käy selville siitä, että sisään

päästyä kiitetään lankoa, kun tämä: »Otti suitsenne sul-

laa, Länkyenne lämmään Sykysyisestä tilasta. Talvisesta

rämpsehestä».kun »Matka oli pitkä tullaksenne. Matka pitkä,

tie likaisa, Sykysyinen yö pimmeeä».

Groundstroemillä on vielä idempää Konnun kylästä

runo G 31 ja Törneroosilla ilman muistiinpanopaikkaa toi-

sinto (T 316). mutta luultavasti sekin joko Ilevaalta tai

sen naapuruksista. Näissä kiitetään lankoa siitä, että:

Otti suitsemme sulaan, Valoi vaskista raetta

Länkyemme lämpöiseen Otsalle ison oroisen.

Syksyisestä tilasta, Vellon laukin lautasillen.

Talvisesta ränsehestä. Xuohinaisen vattalolle,

Lunta ulkona sataa; Vellon verka viitan päälle.

Satoi hyytä, satoi jäätä,

^) Ks. III 338, 464; vrt. Eiiropaeus: Pit-iii Hunon-seppä,

s. 31. -) III 2077, 228, 73, 1047. 1048, R 159.
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Näistä seitsemän ensimäistä säettä on aivan samanlaista

knin Xarvnsin praasnikkavirsissä (esim. 228) ^), joten ei

jää jälelle muuta kuin kolme viimeistä säettä. joissa sano-

taan, mihin talvinen räntä lankeaa.

Olemme täten seuranneet runoa niin ])itkälle kuin

sitä Inkerissä suomalaisessa muodossa tavataan. Tyröä

idempänä ei sitä enää lauleta.

\' a t j a 1 a i s i 1 t a eivät sitä myöskään runonkerää-

jät ole tavanneet. Runon kielellinen asu »tehkää lahti lau-

taportit, lyökää lahti lauta ukset viittaa Viroon.
Virumalta tajiaammekin useissa häärunoissa »Tehke lahti

laiad uksed. Laliti laiemad väravad, tSisse siidised tulevad.

Kalevised krapsastavad». -) Kieltämättä on virolainen

runo vaikuttanut tähän länsi-inkeriläiseen. Poitin sulke-

minen kuuluu niinikään myös virolaisilla häämenoihin. ^)

Runo ei ole jaksanut levitä Hevaata kauemmaksi. Vain

muutamissa ])raasnikkamenoissa on Tyrön tienoilla oi-

reita tästä morsiustnlon kujalle tuloa esteltäessä lauletusta

runosta.

Portin sulkeminen nuodejoukon tullessa ja lunnaiden

vaatiminen sisälle päästämisestä ei suinkaan ole yksino-

maan mikään virolais-suomalainen tapa. Se tavataan paitsi

suomalais-ugrilaisilla kansoilla liettualaisilla, venäläisillä,

slovakeilla y. m. Ja puolalaisista häämenoista on huomat-

tava, että »lauluin pyydetään päästä sisälle. Laulaen myös-

kin vastataan — ja niinpä laulujen kysymykset ja vastauk-

set jonkun aikaa jatkuvat» *). Siis aivan samaten kuin Länsi-

Inkerissä. Näiden runojen synnyn tarkastuksessa onkin

ehdottomasti otettava huomioon naapurikansojen saman-

laiset taval j;i niihin liittyvät runot.

'i \'rl. nivus I^ i 4f.8 Suur- Korlov;), joss;i niinikään on

kfhoitus: Avatkaa Viron veräjät jne.

2| Ks. II II 10, 18, li III. 113, H II 37, 50. H II 4o (/176) n.

6. Kisen 36'i7S; vrt. Neus: Ehstnisrho Volkslicder s. 275 D; J. Ilurt:

Vana Kannel II n:ro 235. 235 B. — ^j j^ ^ Schroeder: Die llorh-

/eilsbräuehe rj.T Kslen. s. 206. — *) Schroeder, s. 213.
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Kartanon tervehyttäminen. Sulhon maahan
nousu.

^Lilhaskansaa pidetään kujalla kunnes veräjä-, riuku-

raliat on maksettu. Lopulta huomauttavat laulajat:

Isä mies, isyen poika, Mitä rinnoin riitelettä,

Päämies, pojut Kalervo, Vastatuksin vanneletta'?1690.

Sie oot enne täällä käynt,

Kun on päästy pihalle kiitetään lankoa siitä, että »Teki

laliti lautaportit. Lahti lautaset veräjät ^). Pihamaalle

seisautetaan ja tervehytetään kartanoa (Toisinnot 1689,

E 490, S 790):

Terve kallis kartano. Terve uusille olille (-a),

Kullalla kullatettu, Vastumaisille valoiUe(-a)!

Hopialla on huolitettu!

Tätä tervehyttämisrunoa ei ole useampia toisintoja.

Tavallisemmin sulhoa kielletään nousemasta hevoseltaan,

ilman että talon puolesta hänelle ensin kumarretaan mer-

kiksi, että hän on tervetullut. Tätä runoa on Narvusista:

9, 400, 1730, 2384, 2455, 2502, 2543—4, R 418, 434. 468,

490, S 814, Lu 503 2), Eugene: Gö 9, Joenperä: 1689.

1 A. Kuule kullas (-Ita) velvyeen (-eni) 1689, Lu 503

B. Miun viljo veljyeni 2384

2 A. Kuule kulta kuin mie juttan 9

B. Kuule kui sisot saunoo 1689

C. Miun kaunis kalervueni 2384

3. Tähä tähti kuin sanelen 9

4. Elä nois(se) maaha(n) marju(v)eni yi.

5 A. Hevo(i)selta(s) helly(v)eni (heltyeni) yi.

B. Elä nois' hepoiselta henkyeltä 2455

6 A. Varsalta valermueni (-vyveni) 1730, Gö 9

B. Varsaltas vaher(r)u(v)eni 2384, E 418, 468

1) Ks. 52, 1689, Lu 503. N:o 52:nteen lisätään vielä: Laski

luojan joukkoneen. Jumalan perehineen. Laski uusille olille, Vastu-

maisille valoille. — -) Vrt. 2541.
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Varsalta vajeltueiii \a\ 503
Saanilta talon-pojalta 2455
Ennen kuin kuusi kummartaa 9. E 468, Lu 503
Ku et saa kuutta kumniarrusta 1689
Kunis saat kuusi kummarrusta 1730, 2384. 2455
Kuuis kuusi kumartaat (-telloo) 2502, 2543, R 418,

434

Xeittä neljä painuttaa R 468
(Ennen kun) Viisi vitsaks(i) venyy (vettää) 9, R 468,

Gö 9

Viisi vitsaks painuttaat 2502, E 418
Viisi virven painu tteloo 2543, R 434

Viljo viittä painutusta 1689
Vitsoo vitsaksi venyy Lu 503
Sata saksan painotusta 1730, 2384
Viisi vitsan painukkista 2455
Kuniz ollulleni lepytetää

Viinalla virvotetaa 2455
Kunis tuvvaa tuuvvi-turkki

Kuinis saahhaa sarka -pankut
Ja vierööt verka -viitat 2384
(Siitä vast) nois(s)e maaha(n) inariu(v)eni yi.

ITevoiselta (s) bellyeni yi.

Varsalta(s) valermuoni 400. (iö 9

Varsaltas vahervueni (valeliuveui) 23X4. 2."j(>2, R 418,

468. 490

Varsalta kalani kaunis 2544

Noise ilman nostamatta R 490
Ku saat kuusi kummarrusta 1689, R 490

Jo nyt kuusi kummarteli 2544, R 434
V[iljo] v[iittä| p[ainatusta| 1689
Saat sie sata painutusta R 490

Viisi virven painutteli 2544. R 434

Nois(s)e (nouskaa) uusille olille yt.

Noisse uusille lumille 3 689
Vastumaisille valofijllc yi.

Kultasille kulmeliille 100

Tässä on viisasta väkeä Ssll
Nouse onnemme ojasta

Flateemnie haon alta

Kultasille korteisilh'

FIo]»eaisille dlille Ci) 9
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H e V a a 1 1 a Leiittisistä on runoa vain siinä muo-
dossa, että sulhoa kehoitetaan laskeutumaan maalian.

mutta kumarruksista ei puhuta mitään ^). Luultavasti

Hevaan seuduilta ovat myöskin T 315 ja 341.

P26: T341:

iSie velloin verevä
Laskii maahan marjueen. Laske maahan marjneni.

Tanteroille tammueen, Tanterelle tallaelle.

Laskii maahan pehmeälle, Oikialle puolelleis.

Herroin heiniilen hyvilen! Kuralle kupehelleis.

Mihin puihin puutteliit, Se maa vesoittukoon,

'Ne puut vesoittukasse

Vesaisiin kultaisiin! Vesoisiin kultaisiin.

Tammiin tavoittelliit

Se tammi lehoittukaan

Lehtiin hopiaisiini Oksiin hopeaisiini

T 315:ssa on vain neljä tähän kuuluvaa säettä:

Nouse synkämö re'estä, Laske maahan marjueni.

Korsina korin perästä. Tanterelle tammueni!

Eeen kertosanan kori voi ajatella olleen oikeastaan korja.

Vatjan kielen alueella on Ahlqvistin julkaisemassa

Aq. 6:ssa Hevaan muodon tapaiset säkeet:

KuhÖ puttunet puhöse, Kuhö lehtöse leuta^os,

Se pu punottamäse. Se lehto lehitseraase!

Länsi-Inkeriä ja Hevaata edempänä ei runoa enää

ole. Virossa sitä lauletaan, vaikka paljon lyhemmässä muo-

dossa. Virumaan Jöhvin seurakunnassa:

Peikene poisikene, pistu saapad saveje,

Tule töllasta mahaje. kulda kannuksed kujale '^).

Sa maha sadula päält.

M P 26. --) H II 8, 137 (Vana ai^no puhna pruuk).



Sulhoa varoitetaan jiahoilta katseilta. Ifi7

Kauehipana on myöskin sentapaisia runoja. Esim.

\'orumaalta on sulhon opetus ^), jossa sanotaan:

Kui sa saat neio kodo. 8aatku saabast morole.

Saat mörzja möizahe Kulda-kanmist kulole.

Arä sa inne maale tuljiu. Kui tule Alasta neio imä.

Runosta on niis jälkiä ^il'Ossakin. joten voinnne sanoa sen

syntyneen yhteisestä alkujuuresta, vaikka Inkerin nuioto

aikojen kuluessa on itsenäisesti kehittynyt.

Sulhoa varoitetaan pahoilta katseilta.

Sangen yleinen on miltei kaikissa kansoissa luulo,

että tärkeissä toimituksissa on vältettävä pahoja katseita
^

Häärunoissakin on piirteitä luulosta, että sulhoa uhkasivat

morsiamen ottamismatkalla noidat ja pahat katseet. Mor-

sian katseli häntä vaskisormuksen läpi tuvan ikkunasta,

nnitta luultiin, että jonnekin yliselle oli sitäpaitsi kätkey-

tynyt tietäjä tai pahansuova henkilö, joka sieltä katseli

snlhoa. häntä siten vahin^^oittaakseen. Sulhon kei-alliset

muistuttivat laululla häntä olemaan varuillaan ja kätke-

mään kasvonsa, ettei jiaha katse pystyisi ja kielsivät

»viilon alla» piilevää viisasta ottamasta verta ja »kaanua»

(muotoa) sulhosta. Eunoa on Xarvusista: 9,52, 1731, 1846,

2.383, 2412, 24.ÖH, 2.j41, E 4.30, 494, S 814. Buffenesta: (iö

9. Joenperästä 1689. Sitäpaitsi on samoja säkeitä vielä

n:ssa 1914. vaikka se lauletaankin toisessa koli<lassa ja

Lii l.")9r). joka on kirjoitettu Moloskovitsassa. mutta laula-

ja <»n miniäksi f tutin .\'ar\ usiii Kullan kylästii.

1. Seisatukka. siestarani

2. Selin seinää sinistä

3. Suin risti rahvahasse

'
I .1. Ilmi . \ .iM.i k-iiiinl I ii:t'> :tt..
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4. Paina pääskö pääsi iiiaaha

5. Sirkku silmät lossoo 1689

6. Vaata, vaata, velvyeni 52

7. Vaatakko valiervuoni 52

8 A. Viisas katsoo viilon alta (päästä) 1689, 1846, 8 814

B. Viisaat katsoot viiloin alta Lu 1595

C. ISfeito piiluta (piilotaa) pilosta 9, Gö 9

D. Neito piilosta pilloo 1731

E. Neito piilaa t. pilkuttaa, piirustaa pinosta 52, 2541,

Lu 1595

9 A. Kavala kato(n) -välistä (rajalta) 1689, S 814

B. Kavala(t) katoksen alta 1846, Lii 1595

C Vaatab aitan akkunasta 52

10 A. Vaata(b) vaskisormuksesta 9, 1731

B. Vaat(t)aa vaski renkahasta Gö 9, Lu 1595

C. Läpi kulta renkaan 1689

D. Katsoo kultarenkaliasta 2541

11 A. Ottaa verta vellostani (veljeltäni) 52, 1689, 2541,

E 430 Lu 1595

B. Katsoo verta veljestäni 1731

12 A. Kaavetta (Kaletta) kalervostani 52, Lu 1595

B. Kaanua Kalervolta 1689

C. Karvaa kalervostani 1731

T). Pun(n)aa puola(n) marjastani 2541. E 430

13 A. Kuule, viisas, viilon alla 1689

B. Neityeni (Neittiseni) neitsekkoni (t. neitsakoine nei-

joivkine) 52, 2383, 2412, 2456, E 494

14 A. Kavala katon välillä 1689

B. Neittine, minojuveni 2383

C. Kavetoin kalani kaunis 52

D. Kui oot veretöin virpi E 430

15. Mie sanon siulle tietääkseni 1089

16 A. Elä vilkuta punasta E 494

B. Elä pilkuta pinosta 2383

17. Vaata vaski renkahasta 2383, 2412, E 494

18 A. Veretön on velvyeni 1689
B. Miull' on vello veretön 2456

C. Vereväin on velvyeni (meijän vello) 1731, 2383,

2412, E 494

19 A. Kaanuton Kalervueni 1689

B. Karvatoin on Kalervuveni 1731, 2383

C. Puuaine on meijä puola 2412, E 494

i
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J). Punatuin on puolan marja 245G
20 A. Elä ota verta vellostaini 52, 2383. Ö 814, Ln 1595.

Gö 9

B. Elä ota vettä vellostani 9, 2456

C. Ota verta vellostaui (-Itani) 2412, R 494
21 A. Kaavetta (kavvetta) kalervosta(i)ni 9, 52

B. Kau vettä kalevastani Gö 9

r. Kaanoa kaumiesta S 814

I). Pun(n)aa puola (n) marjastan 2383. 2412, 2456, R 494
E. Eläkö punuaa puolamarjastani Lu 1595

22 A. Ota veri vierahasta (-Ita) E 430, S 814. Gö 9

B. Ota verta vierahista 52

C. Ota veri vierestäs 1689
1). Veri muista vierahista 2541

23 A. Kavvetta kylän kanoista 52

B. Kaanu kahen puolestas 1689
r. Kaanu tuntemattomasta 8 814
I). Kauve kaiken rahvaan Gö 9
K. Puna nniista ihmisistä R 430
F. Puna muista poikoloista 2541

Lu 1 595 on lisäys:

Verta on tarvis vellojleni. Puunaa puolaniarjalleni.

lS46:ssa:

Ei oo vikkaa vellossani; Kaiho kauvan katsojassa!

Oikoo vika viisujassa.

Soikkolasla ci. kuniiii;illist:i kyllä, ole tätäkään runoa

Moitu talteen.

Tuntematon se ei silti soikkolaisillc lioue ollut. Eräässä

toisessa runossa, vaikkei se tosin kuulu hääninoihin. nuitta

jota lauletaan Soikkolassakin. ta])aamme samoja säkeitii

viisaasta, kavalasta, joka katselee katoksen alta. Laulaja-

tyttö sanoo:

Tähiiu on tiillni \iisaliia. Ka \ alat oii katoksen alla.

Viisahia. viekkaina, .Mitäs viisut viisas mies
Kavalia katsojia .la katsot kavala mies?
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Vai viisut vikoa ininu.sta.

Katsot kaihoo (kalijuu) tyt-

tärestä'?

Et saa vikoa minusta
Etkä kaihoo tyttölöstä,

Vaikka viisut viisi vuotta
Ja katsot kalieksan vuotta.
Olkoon vika viisujalle

Kaiho kauvan katsojassa! ')

Hevaalta on runoa myöskin tavattu P iM» ja T .314.

Vaikkei jälkimäiseen ole merkitty laulupaikkaa. niin voi-

nemme nniodon yhtäläisyydestä päättää, että se on sa-

moilta seuduin kuin edellinenkin. Panenmie ne tähän rin-

nakkain:

P •2(r.

Siä neitoi minnoini.

Elä katso ikkunasta,

Pilkuttele piiluista.

Suoraan sormuksen välistä.

Läpi kierän kiertäyen!

Ota elä verta velloiltaan.

Kaanna kalervoistaan,

La on velloi verröövä,

Kalervoi kaunikkaini

Vennaassa on verröövä neitoi.

Kaunoi tyttö Kaarassassa,

Sieltä siä veri vetteele.

Katso kaanu itsellees!

T.314:

Sie neito meiän minjoi.

JSfeitonen ininervyenil

Älä katso ikkunasta.

Pilkistele älä piiluisest,

Solen solmu kseii läviten.

Veä älä verta velloiltain,

Kaanua älä kalervoiltaini

Virossa on verevä neitoi,

Kauno tyttö Kaarastassa,

ISToilt sie verta vetele,

Xoilt sie kauno kaunistele!

Edempää Inkeristä ei tätäkään runoa ole muistiinpa-

noissa. V a t j a 1 a i s e t sitävastoin ovat sitä laulaneet,

vaikkakin paljoa lyhyemmässä muodossa. L G, A 24 ja 2r»

ovat kaikki miltei samansisältöisiä ^):

1) Vrt. Narvusiii runoihin lOOö. lOdS.

'-) Lönnrotin muistiinpanojen mukaan laulettiin näin »Otta-

maan mennessä», Alavan mnkaan »kui tultii toisoö cylää, siiz ku

avattii väräjä. (Vatjal. Iiäätapoja 52 s.)
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Vaata, vaata, velvyenii Kaavehta kalvoltani L 6

Viisaz vaatab viiloo alta. (Kalaltani kaiiniutta A 2-4,

25, Aq. 6)

Kavala katiisii alta. Kui le verettä syntyny
Vötab verta velleltäni L ti. Karjatta kasvannnna L 6

A(j. 6. A 24. 25.

Näille seitsemälle säkeelle löydäuinie seuraavat tarkat vas-

tineet Länsi-Inkerin säeluettelosta: 6 Vaata, vaata, vel-

vyeni, 8 Viisas katsoo viilon alta, 9 B Kavala katoksen alta.

n A Ottaa verta vellostani. .12 A Kaa vettä kalervostani,

is A \'eretön on velvyeni. 19 A Kaannton kalervueni.

Näissä säkeissä piileekin koko runon ydin, niniitläin cn-

sik^i kelioitJis sulholle, että hän pitää varansa, koska joKu

pahansuofia mahdollisesti häntä tähystelee ja toiseksi

tuolle »kavalalle» huomautus, että hänen aikeensa jo on huo-

mattu ja ettei mahdin ottaminen siis ole enää tepsivä.

Tätä voitanee pitää runon alkumuotona. Muut säkeet ovat

runollisten laulajain lisäyksiä. Hevaan runossa on aivan

ji;nkallinenkin lisäkoriste: »Vennaassa on veröövä neiti.

Kaunoi neiti Kaarassassa» siis Oranienbaumissa. jokji on

sen tienoon lähin kaupunki.

Xei<lon salaa katseleminen tavataan myöskin \'irossa.

Vörus>a M:

Velekene. noorekene. N e i o k a v v a 1 k a e m a,

Kui sa saat neio kodo. N e i o väli vahti m a.

Saat mörzja mÖizahe. Neio k a i e k a m b e r e s t.

Sää häste sär^i siilo". P i 1 o^ u t' s i 1 m i p i 1 u s-

Kabosta kazu^M nuli:a. 1 a.

Sctiikaisella:

Neio um ik.s kavvaF kaenia. Neio iks kaes kaartest.

Im iks ta \;di vahtraa. Silmi iks pilolt pil^utas.-)

Tr»t<;;imme siis. ettei tämä iiino (»le Länsi-Inkerissä

^y^tynyt: sen ulktiperää tntkitlaessn on \ ci-i-.iilu iilnfd ta va

' .1 Ihirl: \ana kanii.l I ii:ro :{6. ^) S L \f<:i'>.
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kauemmas. Vaskirenkaan läpi katseiemiiien liittyy mycis-

kin karhnnpeijaisiin ja on hyvinkin vanhaa perna.

„Luulin tuulen tuulovaisen."

jMorsinstalon eteiseen tai ikknnan alle on kokoontii-

uut jxirvi kylän tyttöjä. He laulavat sulhasen seisoessa pi-

hamaalla ruhon, joka kohdistetaan sekä morsiamelle että

ottajajoukoUe. Muutamien tiedonantojen mukaan laulet-

tiin tätä runoa myöskin jo silloin kun ottajien etujoukko

»tienkysyjät» saapuivat. Tarkoituksena on runossa tuoda

julki, että on huomattu ottajajoukon saapuneen taloon.

Narvusin toisinnoissa E o31, Lu 154 ja Soikkolan

1630, 1674 on säkeet:

1. Luulin tuulen (tuuloin, -osen) tu{u)lovaiseu yi.

2 A. Ahhaavan (Ahovaise) ajelova(isen) 1674, E 531
B. Ahavaisuen ajavan Lu 154

C. Ahavan arisovaisen 1630
3 A. Pinon pitän vieröväisen 1674

B. Pitkän pinon vierevän Lu 154

4. Kattaajan karisovaisen 1674

5 A. Eipä tuuli tuullutkaa 1630
B. Ei tuo tuul(o)i tuullutkaa(n) 1674. lai 154

6 A. Ahhaava ei ajeltkaa 1674
B. Ahavaine ajatki, (ajellutkaan) E 531, Lu 154

C. Ahavain ei aristkaa 1630
7 A. Pino ei pitkä vier[rytkääj 1674

B. Pitkä pino vierrytkään Lu 154
8, Kattaaja ei kar[issutkaa] 1674
9 A. Nei(j)oiR ottajat tulliit (-oot, -ivat) 1630, 1674. Lu

154

B. Se tilli siso sulane E 531

10 A. Sisoin viejät vierettäät 1674
B. Neioin viejät viukaisiit, (vierähtivät) 1630, Lu 154

C. Siso viejä meijä vello E 531
11. Sisoin viejä verkoiviitta 1674
12. Sisoin saaja saapassääri (-jalka) 1674, E 531

13. Siso(in) ottaja om(m)ena 1674. E 531
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Hevaalta nmistiinpantuja toisintoja tätä runoa ei

ole muita paitsi mahdollisesti T 315, jonka laulupaikasta

ei ole varmuutta:

Luulin tuulen tuulevaisen Nuoren nuotehet tulivat,

(-ksi),

Pinon pitkän viereväisen, Itse nuori nuotehessa,

Ei se tuuli tullutkana. Itse kansassa Kalervoi.

Pino pitkä vierytkänä.

Moloskovitsan toisinnoissa K 74.S ja Lii Kil.s on .sä-

keet 1):

Luulin minkä mie tulevan? (Pino ei pitkä vierrytkää)

Luulin tuulen mie tulevan, Sison ottajat tuUiit,

Ahavaisen mie ajavan,

(Pinon pitkän vierevän)

Ei tuo tuuli tullutkaa.

Ahavaine ei ajanut.

Sison viejät vierähtiit,

(Tuolt tulliit tuluppaturkit

Sekä vierit verkaviitat,

Siskon saajat sarkaviitat).

Kopi-inan \al;isni<-k;isla. S 1l'l'.""):

Luulin tuulen tulleheks,

Vesipilven viereheks.

Eipä tuuli tullutkaan.

Ve«;ipilv «m vierrytkään.

Tulivat tuluppavoarit.

Sisoiviejät verkaviitat.

Sisoin ottajat omenat.

Pohjois-Inkeristäkin on runoa jokseenkin samaumuo-
toisena. Luultavasti Toksovan seurakunnasta Europaeus

T 257:

Luulin tuulen tuulevaks,

Maan jyrin järiseväks.

Pinon pitkän viereväks,

Eipä tuuli tullutkaan.

Maa ei jyrin järissytkään,

P[ino ei pitkä vierrytkään]

Xeiou niioteet tulevat.

Kujasin on ruos'an rois'e.

Pelloll on reen ratina.

Seisatu hyvä oronen
Entisille heinillesi,

Taanoisille kagroilleisi -)

Samanlaisia o\at myöskin Lempäälän ja Nuoleen

toisinnot (Slöör TX 2, Pajula 55«i. A 561). Paraskfkin on

•) Suluissa ne säkeet, jotka H 748:saan on lisätty Ifil8:sta.

«) VrI. Foi. ITI 2 n:o 135 b.
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laulanut runon ylläolevan Toksovan toisinnon tapaan ja

nimittänyt sitä »tienkysyjän virsi» (n:ro 255, vrt. n:ro 675).

Voimme siis sanoa, että runoa »Lnnlin tuulen tuulo-

\aisen» on laulettu kaikkialla Inkerissä, paitsi vatjalais-

kylissä. Karjalassakin on se yleinen. Virossa sitä ei ole.

On todennäköistä, että se on alkuperältään inkerikkojen

ja karjalasten laulama. .

Sulhon eteisen kynnyksen yli meno.

Joenperässä nuodejoukon juohtomiehet ja talon väki

vielä hetkisen riitelivät pihamaalla aseinaan käyttäen leipiä,

kunnes laulajat huomauttivat:

Elä piä kavva kartanolla! Lämmäisee lankoiseni! ^)

Vie suojaa syanit,

Sama tyttöjoukko joka lauloi »Luulin tuulen tuulo-

vaisen» laulaa joskus morsiustalon ikkunan alla runon,

jossa kehoitetaan kylän poikia korjaamaan sulhasen he-

vonen »takimaisee tanhavaa» ja jatkaen 1762:

Kylän pojat kyyhkyläiset, Selin seinähä sinisee,

Viekähä vävy tuppaa Päin pöytähä punasee,

Ylimäisille sijoille, Päin risti rahvaasse!

Isoimmille istuimille,

Samat säkeet tavataan aina Karjalassa asti ja ovat

ne jokseenkin tässä muodossa Kalevalaankin otetut. -)

Kun sulho on välttänyt pihalla pahat katseet lau-

letaan runo, jossa neuvotaan, miten hänen on mentävä yli

kynnyksen, ettei siinä mitkään lumot häneen tepsisi. Hän
ei saa siihen satuttaa saapastaan, ikäänkuin kompaste-

lisi. Kynnyksen yli on joko reimasti harpattava tai jys-

käytettävä siihen saappaan korolla:

1) 111 1690. — 2) Vrt. Kalevaki 21. 219—226.
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Toisiutoja on Narviisista: 53. 400. 1732. 250L'. H lL'(».

134. Ln 503. -lociipciästä: 1 (iin . Rnucnesta: (rö 9. 10.

Sisjillys selviää scinaa vasta:

1 A. Velvyeni vierakkoui 03

n. Kuule Icullas (kulta) velvyeni 1091. Ln 503
1'. Kuule kultaui kalani 1691

3. Kuule ku sisot sannoo 1691

4. (Mutt*) Kui(n) nieet (inäät) puola }i()istuvaa(n) 400.

1732. 2502, R 420. Gö 9

5 A. Sinne saat siestarani 400

B. Ja määt sirkku sienitsaa li 420
('. Sistarani sienitsaa Gö 9

0. Läpi uksien ouna puisien (iii 9

7. Läpi vitsasen veryen Gö 9

.S. Tie (lyökkö) risti rinnallesi K 420, Gö 9

9. Kalien puolen (-Iin) (kaula-) kallallesi K 420, Gö 9

10. Et(t)ee(n) tie (tee) emosi (emäsi) risti R 420. Gö 9

II A. Takkoo tie taattos risti R 420

H. Taaksesi taatan risti (Jö 9

12. Viereesi vellon risti Gö 9

13. Sivullesi sisaren risti Gö 9

M A. Älä (Elä) saapasta satuta 53. 400, 1732
B. Elii kosse saapastas kynnyksis Gö 9

15 A. Kypenyttäs kynnykse(h)en 400. 1732

B. Kypäräistä kynnyksehen 53

10. Kynnykset on kyven alaiset Gö 9

17 A. llelähytä miekkaasi 53, 400, 1732. Lu 503

B. Karahuta miekkajasi 2502. R 420
e. Rämäliytä rautojasi H 434

]x .\. Karahuta kannustasi (-ksia) 53, 400. 1732

Ii. Kantojasi kynnyksee R 434
e. Kannuksia (s j kynnyksee ( sissä) 2502. K 420. Lu

503
l>. I^yö ja! kas kynn.\ ksee ir»91

Iit A. Puissa (-ta) vihma viilaltas(i) K 420. I.ii 503

I'. I'uissa viitta viisin varsin Gö K»

<. Rappaa vihma viitaltasi R 43

1

2(1 A. Kassa (kaste) kauhtanaiseltas(i) Il I20. l". I. Lu 50.',

r.. Kauhtana kaheksin varsin Gii 10

^. 1 A. Vieroil (-rö<»1) vesipisarat 109. 1732

l;. \O-j \ iei is so\ asta 1 (191
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22 A. Kasse kaatnis kauhtanasta 1691

B. Kaaub (kaaoit) karva kauhtanasta 400, 1732

23. Russakasta kulta-herne(et) 400, 1732, Gö 10

24 A. Ettei naastii naurettaisi R 434

B. Ettei nasti(i) nagrattaisi (-rettaisi) R 420, Lu 503

25 A. Pienyttäni pilkattaisi R 434

B. Eikä pientä pilkattaisi R 420

26. Nei{j)on suuressa suvussa R 420, 434, Lu 503

27. Nei(j)on koissa korkeassa R 420, 434. Lu 503

Runoa ei tavata Xarvusi-Joenperää kauempana.

Monta säettä siinä ei olekaan omintakeista runoa. 8äk.

1—3 ovat tavallisia sulhon puhuttelusäkeitä häärunoissa.

8—13 ristien tekeminen esiintyy myöskin useimmissa koh-

dissa, vieläpä vatjalaisissakin runoissa ^). Virossa lauletaan

myöskin samat säkeet. Esim. Viljandissa:

Löö ette eede risti, Olale ödede risti

Löö taha taadi risti. Venna ette Riia risti

Looga peale langu risti 2)

Säk. 17—18 tavataan jouluvirsissä, 24—27 ovat jo olleet

käsittelyn alaisina. Jälelle jää siis ainoastaan ajatus: kuin

menet yli kynnyksen, älä satuta siihen saappaillasi, vaan

jyskähytä mennä niin että vatteiltasi varisevat vesipisarat.

Virossakin on samantapainen kohta: Ära sa innc maale

tulgu. 8aatku saabast morole,, kulda-kannust kulole^)

21—22: Vierööt vesipisarat, kussakasta kulta-herneet voi

ehkä verrata vatjal. viitan ylistysvirressä tapaamiimme:

Priskavat mesi-pisaret Kus's'akalta kullatulta.

1) Vrt. Aq. 11, (J 28.

2) Vana kannel II n. 208 ja H II 17 p. 91 n. 121 Marjamaa,

H II 2 p. 42.S n. .563. — ») Hurt: Vana Kannel I n:o 36.
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„Mahtuuko vävy tupahan?"

Koko hääväeu huomio on kiintynyt yli eteisen kyn-

ii\ kst-n menevään sulhoon. Laulajilla on nyt hyvä tilaisuus

kiinnittää huomiota hänen suuruuteensa. He virittävät

nmon. jossa tiedustelevat, ovatko oviaukko ja tupa siksi

suuret, että urho sisälle mahtuu. Runo on Inkerissä koko

yleinen. Länsi-Inkeristä on Xarvusista: i;544, Lu 157.

K 4r.«». Soikkolasta: 419, 1631, Joenperästä: 1C91. Kysy-

mysten imioto selviää seuraavasta:

1. Lankosein. lintusein Lu 157

-. LaniTot linnukkaisuein Lu 157
'! A. Mahtuuko (-ka) vävy (velvyt) tnp(p)nlia(ii) yi.

F>. Synnypkö vävy tuppaa 1691
I. Ilma(n) orre(n) ottamat(t)a yi.

Arinan alentamat(t)a 1631, R 456, Lu 157
tl A. Ilman laen laskematta 1691

1-5. Lakipnnn lasettamatta 1631
f. Ilman parren painamaa 2544

7 A. Peräseinän (siertä-) siirtämät(t)ä 419. 1631, R 456,

Lu 157

15. Peräseinän kerttämättä 1691
^. Laa vitsan lasettamatta 1691
9. Kamanan korottamatta 419

10. .Multahirren muuttamatta S.

Kiiii ^ullio on har]tannnt yli kynnyksen ja1kav;il l;iul:ij;il:

IJ. Olkoon kiitetty .Jumala 419. 1631, 1691

12. Toitettu totinen Luoja Lu 157
13. Ylistetty armollinen 419, Lu 157

14 A. Jo mahtui (-tuu) vävy (velvyt) tupi>a(li)a(ii) lll».

1631. Lu 157
15. Syntyj) vävy tuppaa 1691

15. lima (n) orren ottamat (t)a 419, 1631. 1t;91. Lu 157

n». .Vrinan ale,ntamat(t)a 1631. Lu 157

]7 A. Lakipnnn l[asettamatal 1631

\\. Iflman] Ifaen | l[askematta 1
KiiM

is A. Peräseinän siirtämättä 419. Lu 157

IL i*|erä]sleinänj k[erttämättä 1
1691

\l
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19. L(aavitsanJ ILasettamatta] 1691

1*0. Kamanan korottamatta 419.

Toisinnossa R 150 vastataan vielä talon puolesta:

Meiir on ovi ounapnine, Kiukaa on mero kivestä,

Peräseinä pedroluine, Laki lahnan suomuksista.

Hevaan alueella kosketellaan tupaan mahtumista toi-

sinnoissa: Cx 132 b, P 5. 27, 28 sekä T 315,310. 311, jotka

todennäköisesti ovat Hevaan alueelta saadut. Tiedot

siitä, kumman puoli laulaa kysymyksen mahtuuko vävy

tupaan, ovat ristiriitaisia. P 27 ja T 315 ilmoitetaan, että

morsiamen jmolesta laaletaan:

Mahtuuko vävy tupaan
Ilman orren ottamatta.

Peräseinän siertämättä.

Kamanan korottamatta.

Kiukahan Ivhentämättä?

Aivan samat säkeet on G 132 b:ssä paitsi 4:ttäsäettä,

kamanan korottamisesta

.

T 310 ja P 28:n nmkaan vastaavat »nuotehet» sulliasen

puolesta

:

Ei 00 meijen velvyemme Peräseinä siertelesse.

Eikä meiän emon lapsi. Kiukaan lyhentelesse,

Ei 00 kuusen suunikkainen. Kamanat kohotteleses,

Pettääjän järehykkäinen. Multaherret muuttelesse

Laiha (Lihan) liitsa vellois- Vävyn tullessa tupaan,

saan.

Laiha liitsa, vaate varjo. Pojan ainon astuessa.

Itse orret ottelesse,

T 315 ovat säkeet: Itse orret ottelese. Peräseinä sier-

telese j.n.e. merkityt morsimaen puolen laulamiksi. Kun
otamme huomioon, että Törneroosin ja Tallqvistin kokoelma

on mielivaltaista kokoonpanoa, on todennäköistä, että

ninoa on laulettu Porkan tiedonannon mukaisesti.

P 5:u mukaan lauloi Vepsän kylästä kotoisin oleva

Paroi m non:
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Mahtuuka vävöi tuppaan?
Vävöi on uusi uusikkain

Kui uusi kananmunnain.
Mahtuuka vävöi t[u})paan]

Ilma orren ottama ta k.

Peräseinän siertäniätäk.

Liesilavvanlyhentämätäk?
Vävöi oli kuusen suuruk-

kain.

Pettää] än j äräykkäin

.

Seuratessamme edelleen runoa läpi Jnkerin. huo-

maamme, ettei sitä koko laajassa Keski-Inkerissä ole

muualla kuin Hevaalla.

Vain Spankkovassa lauletaan samat säkeet morsia-

mesta hänen tullessaan sulhon kotiin (Saarinen 107):

Kiukahan korottamatta,Mahtuu ks morsian tupa-

han
Ilman orren ottamatta. Peräseinän siirtämättä?

Vasta Pohjois-Inkerissä Vuoleella ^ aivan Suomen

rajalla on runo taas yleinen ja nu'rkillistä kyllä aivan sa-

massa nuiodossa kuin Xarvusin seuduilla.

Paraske on muistanut (n. L'50 ja 74 7). että »kun tul-

le K»t sulhaset, niin naiset laulaat»:

Mahtuukos vävy tuppaa
Ilman orren ottamatta.

Peräseinän siertämättä.

Kammaan korottamatta,
Kynnyksen alentamatta?
Kiitoa kaunosen Jumalan.

Mahtuu vävy tuppaa
Ilman orren ottamatta.
Peräseinän siertämättä.

Kammaan korot tamatta.

Kvnnvksen alentamatta

Kun näitä säkeitä vertaamme Länsi-Inkeristä jul-

kaistuihin huomaamme, että vain säe kynnyksen alenta-

matta on poikkeava, sen tilalla on L-Inkerissä säe ö Arinan

alentamatta. Muut säkeet ovat yhtäläiset kuin L-Tnkerin

-\, 7, 9, 11. 1 1—15, 18, 20.

Vuoleelta on säkeet:

'i Hsiiii. Siixhdrk 5KK.

'^) VrI . J'ajula .'(9'i, jf»ka on saiiianlairifii, k.uiiiiiHiui korol

llamatla un siinä kammoan korollaniattii.
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Mahtuuko vävy tuppaa Peräseinän siertämättäi A
Uraan orren ohkamatta, 521.

Ja Lempaalasta:

Kiitos ainoisen Jumalan, Kamahan korottamatta.

Kun mahtui vävy tupahan Peräseinän siirtämättä!

Ihnan orren ottamatta, Aq. 579

Tässä on siis esimerkki siitä, miten runo on miltei jäl-

jettömiin kadonnut runoalueen keskestä laajalta alueelta,

mutta tavataan silti säilyneenä sen molemmissa äärimäi-

sissä päissä ja niin yhtäläisenä, että Parasken Suomen ra-

jalla laulamat säkeet voisi yhdistää Narvusin säeluetteloon,

koska se on aivan saman tyyppinen.

Vatjalaisilta ei runoa ole kirjoitettu muistiin ja lienee

epävarmaa, tokko he sitä ovat laulaneetkaan. Virossa on

toisessa yhteydessä sulhasesta: Kas mahub meie majasse,

ITlatab me hoonetesse ^), nmtta ei varsinaista vastinetta.

Runosta on siis pantava merkille, että se tavataan Itä-

Inkerissä saakka, mutta ei vatjalaisilla. Myöskin karhun-

peijais-runoissa kysytään, ennenkuin karhu viedään pirt-

tiin: »Sopiiko tupahan turpa, nenä nelisnurkkasehen?»^)

Tuntuu siltä kuin kysymys, sopiiko suuri mesikämmen

tupaan, olisi alkuperäisempi ja että tässä kohden hää-

menoissa jäljitellään karhunpeijaisia.

Sulhaskansa tervehtii morsiamen kotia.

Tervehyttämisrunot ovat Länsi-Inkerissä kehitty-

neemmät kuin missään muualla virolais-suomalaisella ru-

noalueella. Sulhaskansa tervehyttää morsiusväkeä ja pirt-

ti H III 18, (461) n(4) 127.

2) Krjohn: Suomalaisten runojen uskonto, s. 153 ja 160.



Sulhaskansa tervehtii morsiamen kotia. 18

1

tiä, tytöt laulavat myöhemmiu vastatervehdykseu, ja taas

kun palataan morsiamen kera .sulhon kotiin tervehditään

molemmin puolin. Tämän ensimäisen tervehyttämi.srunon

tarkoituksena on langon pirtin ylistäminen. Kunossa ter-

vehditään lankoja, rahvasta ja pirttiä, jota samalla kuva-

taan Xäitä runoja on: Xarvusin alueelta: 54, 400, 17.^.3.

1915, 2385, 2386, 2438, 2457, 2503. 2545, K 421, 436, 465,

490. 513, 518, S 738, 790, 815, 855, 920, Lu 503, Joen-

perästä: 1691 sekä Eugenesta: Gö 10. (15).

Runoissa on seuraavat säkeet:

Terve teille, terve tänne 54

Terve teille, terve meille R 436

Hyvä(ä) ilta (päivä), terve teille 2503, K 421

Terve kuu. terve päivä R 490. S 738

Terve langot, terve linnut (-nnat) 54, 2503, Lu 503

Terve langot (vasta-) vastumaiset 53. 1733

Terve \astainen vävyni R 490

Terve kaikelle kylälle

Terve ristirah vahalle (-hasse) 54. Lu 503

Terve kaikki ristikansa (-rahvas) 2503. R 421

Terve tuttu (li )iin tn]>(p)aa(n) 400. 1691. 1733. 1915,

S 815

B. Terve tultu(a) tuppaa 2438, 2545. 2557. R 436, 465,

490, 8 738. 790. 920

(j. Terve tuppaa tultu (iö 10

6 A. Ennen nähtyhyn niajjaan yi.

B. Vasta nähtyy majjaa R 490

C. Vastuma isille majjaa S 7890

1). P:nne käytyy väkkee 1691

7. ?]nne saatun sallii 1733
8. Kletty rahvaassa (lö 10

9. Tupa täynnä tnttavii 1691

10. Pertti pienii sukuja 1691

11. Rahi täynnä rakkaita 1691

12 \. Puuttuu pienaa käteeni 400

H. L«)in niip ]n'»'naalia käteni 2385

13. Puuttuu rautaa kämnu-neeni 100

U. Luulin luojaa .(ruojaaha) tuleviin 100.- 2385

15. Kettvv reveltvvännä 400

1 A.

B,

C,

*>

D,

:; A
B

4 A
B
('

5 A
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16. Tuli kultaa{ha) käte(e)ni 400, 2385

17. Hopiata kämmeneeni 400

18 A. Terve ^) tupa neli(z-ts-)nurkka yi.

B. Terve tiip(p)a nelji nurkka 2545, S 738

19 A. Terve pertti kolmin kolkka 1691
B. ifelinurkka, kolme(t)kolkka 2438, 2545, S 855

20. Laki (on) lahnan - soomuksine(n) (-sta) yi.

21, Millin teillä seinät oUaa E 518

22 A. Perä seinä petran (pedren, -on) luinen (sta) yi.

B. Peräseinä (on) pedropuine 2386, 2503, E 421^

C. Perä-sein' on tedren luista 2348
D. Peräsein' on siestarinen 1915

23 A. Kylkiseinä (on) kynneppäinen 53, 2386
B. Kylkiseinä (on) kynne(n) (-nnis) puista 1691, R 513,

S 815

C. Kylkiseinä (on) kynne(t)puine 1733, 2545, R 421,

^436, 465

D. Kylkisein on kynnep- (-er) x^uine —t 2503

E. Kylkisein on kynnen päistä S 855
F. Kylkisein' on kynnespuusta 2438

24 A. Ovi-seinä (on) ouna(t)puine(n) 53, 1733, 2386,2503,

2545, R 421

B, Ovisein (ounap) oovnepuine(n) 1915, S 738

C. Ovisein on oinaan luista 8 855
25. Kiukaasein on siestaraine 2503
26 A. Kiuka(ali)a meren (-on) kivine(n) (kivistoa) yi.

B. Terve kiukaa meren kivinen R 421

f. Kiukaa on maon kivoista 1691

27. Pliittoa paasista hyvistä S 855

28 A. Arina hänen muna(i)ne(n) (munista) yi.

B. Arina hänen munittu 1915
•29 A. Silt siestaren lylystä R 421

B. Sipulista (silta)' sillat tehty R 436, 2545

C. Meillä on silta sipulista R 513
D. Silt on silkillä silattu S 855

30. Pöyt on kullalla kuvattu S 855
31. Orret omenapuusta S 855

Toisinnossa S 920 laulaja on toistanut, vaikka nmun-

nettuna, säkeet, jotka jo veräjällä laulettiin pyydettäessä

M S 920 virol. muodossa: Tere.
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laskemaan sisälle ja jotka iiiytis kuten jo luioniantininie

lauletaan Kiletoi virressä:

Saimme jo suitseni sulaa. Ni oli utuinen ilma,

Länkyeni lämmäisee. Taivas talma karvalline.

Pääsi soojaha väkeni ^ j'itti utuiset hurstit,

njumasta, uppnmasta, Livotti liiualakoset.

Lahomasta. tallomasta.

\' a t j a n k i e 1 i s e s s ä asussa on runo myöskin.

\(] 9:n mukaan laulettiin, kuu »sulhane isuh lantäse»:

Laka wätan lanuuo" rilitäi Pinat owat pihla-])uiset,

Rihi on Avisi-v-iloJline". Sammas onni särni-puine.

Sali on sata-salvolline', Arina tehtli arjahsissa,

Perä-seinä on i)ö(lrä'-luine". Mii ahjo muna-ei\vessä.

Ciilei-seinä eiinnä-puiue'. Laei on lahna -sonnihsissa,

Aluhset ane'-pajuiset

.

Silta on sigä"-tinassa.

rhsi on jumina -nhsi,

Säeluetteloa tarkastaessa huomaa, että runossa on

oikeastaan kaksi osaa: tervehyttäminen (1—17) ja tuvan

kuvaus (18—31 ^). Vatjankielisessä runossa on vain tuvan

kuvaus, mutta ei tervehyttämistä. T 389:ssä. luultavasti

Ilevaalta, on vielä jälkiä tuvan kuvauksesta. Kun on kii-

tetty Jumalaa, että vävy malitui tu])aan ilman orren ot-

tamatta, pei asein än siertämättä, jatketaan:

Meill' on patsas päähkänäinen. Kiuas on mcnm kivinen.

Peräsein on sääreväinen,

Keski-Inkerissä <Mnm<' tälii runoa ole. tavanne(»t. Siii-

rynime siis tarkastamaan, miten asian laita on lännem-

pänä. V'irossa tapaamme kait a non. kynnyksen ja tuvan

t('r\ ehyttämisen ja myöskin luxaii ku\auks«'n.

') Vrt. tiivnn kiivinist;i piilopirHiiii fiillMfSf+a, siv. 27'i— ."i.
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V i r n m a a 1 t a :

Tere liugud, tere langiid ^),

Tere, tere iined langiid -),

Tere tuttava tnbaje,

Enne nähtnd elnja,

Siin on ennegi elatiid ^),

V i I j a n d i s t a :

Tere, tere uued langud,

Tere uued langu uksed,

S a a r e n ni a a 1 t a :

Porstuaan mennessä:

Tere niiid teine langu uksi,

Tere aksi uuri kirja,

Tere postid peele kirja,

Tere sarised sagarad,

Tere pöönad pödraluised,

Tere lingid litterised,

Tere lääved libedad!

Tere kokka kolde eessa,

Tere katetud tulela!

Tupaan mentyä:

Tere niiid äia, tere ämmä,
Tere uied omaksed,
Ladusamad languksed,

Tere saarised sagarad,

Tere piidad pihlagaise<l *),

Tere piirud, tere parred,

Tere uued ukse piidad,

Kadakased kapa lauad ^)!

Tere vazkized väravad.
Oönapuized öneaiad ^)I

Tere kulpi katelussai

Tere lialjad aknukesed,
Tere aknad harju kirja.

Tere seinad siidi kirja,

Tere parand paasine,

Tere lagi laasine!

Tere pingid peelekirja.

Rennilauda laasikirja

.

Tere kannu kulda kaasi jne.

Suist saadik sugulased.

Tere siis tuba turre kootud,

Tere ahi ammu nähtud!^)

Toisessa kohdassa, morsiamen tultua sulhasen taloon,

lauletaan Saarenmaalla samantapainen tuvan tervehyttä-

misruno:

Tere kamber neljä nurka,

Tere parand paasine!

Tere seinad siidikirja.

Tere siis haljad aknuksesed'
j.n.e

1) H II 1 n. (248) 261. —^) H II 5 n. 203 (204), 243 (247). —
3) EKS4,1.— 4) H I 5, 75(204) 203. — ^) H I (248) 251. — •') Vana
kannel II n. 228 A. — ^) H II 18, Johann Trull, häätapakuvaus:

Vanaaja piihnad.
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Joenperäu säkeiliin: »Tupa täynnä tiiftavii. IN-rtti

pienii sukuja. Rahi täynnä rakkaita» (säk. 9—11) on S:i;i-

rcnniaalla vastine:

Tupa niiid täisa tuttavida. Pinj^id täisa piiratpäida ^)

Lauad täisa langusida.

Eräässä toisessakin virolaisessa runossa on tinan

kuvaus. Neidolta kysytään, miksi hän epäilee »meile Inl-

las». koska:

Meil on tubba turde puista, Kerris on nierrekivvista.

Abhi on avva luista. Pormand on punna paesta -)

Vertaillessa Viron ja Länsi-Inkerin tuvan tervebyt-

täniisrunoa ja tuvan kuvausta toisiinsa täytynee ni>'(')n-

tää, että ne ovat siksi paljon toistensa kaltaisia, ettei voi

olla kyseessä satunnainen yhtäläisyys, vaan että ne juon-

tavat juurensa yhteisestä joskin kaukaisesta alkumuodosta.

Virolaisissa runoissa mainitaan p e t r a n 1 u i s e t pienat,

m e r e n kivi n e n kiuas (kerris). ahjo. laki. ])enkki. pu-

napää sinen ])ermanto.

Jlääluvan kuvau> la\alaan Karjalassakin ja on se

siten joutunut Kal<'\'alaan •'). Sen johdosta on Kaarlr

Krttlni julkaissut tutkielman Pohjolan häätu]ta *). Tässä

tutkielmassa väitetään, että bäätuvan kuvaus on alkuisin

länsisuomalaisesta kehtolaulusta: Tuuti lasta Tuonelaan,

jossa (»n tu\an ku\aus^):

Tuonelas on tupa rakettu; Kädensija kär])änluista:

Santa pantu sammaliksi. Peräseinä peuran luista.

Hieno hieta i)erjnannoksi. Sivuseinä sirkan luista.

Ovi on «)menai»uista. Pciytä kullan kienuiroista j.

n. «'.

') II II i«, .1. rnilliii luial;i|iiikiivuuk.sc.s(;i.

*j Hoseiipläntpr~s. 93.

') lusi Kai. -vala' 21, \r^'A i:'.,Vanlia Kal.v;da li. II» i;<s.

*) Siioiiial.-ugrilsi-nrän aikakauskirja X.XHI. 2. — ') M. l. s.

.1. r, ja rl. .S.
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Tätä tuutilaulua ei kuinmiiikaan tavata Savossa.

Karjalassa eikä Inkerissä. Sen levenemisala supistuu Länsi-

Suomeen, joten ei voitane väittää sen vaikuttaneen Inkerin

ja Vienan läänin häärunoihin. Samantapainen tuvan ku-

vaus kuin länsisuomalaisessa tuutilaulussa tavataan jos-

kus Savossa ja Karjalassa, jopa pari kertaa Inkerin itäpuo-

lellakin Pakenevan riTUon liitteenä. Mutta L-I:ssä ei

tunneta runoa »Tuuti lasta Tuonelahan» eikä myöskään

Pakenevan runoa, jossa olisi tuvan kuvaus. Samaten on

laita myöskin Virossa. Emme tosin väitä, että virolainen

pirtin tervehyttäminen, jossa luetellaan p e d r a n 1 u i s e t

pienat, seinät, laki, pe n k i t j a a h j o, kuten

L-I:n ja Vienan läänin häätuvan kuvauksessa, olisi niin

samanlainen, että sen voi olettaa »kulkeutuneen» Inkeriin.

Mutta tuskin voitanee kieltää, että niissä on yhtäläisyys

siinä, että pirttiin tullessa sitä tervehditään ja kehuen ku-

vataan, millainen se on, joten virolaisella, länsi-inkeriläi-

sellä ja Vienan läänin häätuvan kuvauksilla on yhteinen

alkumuoto.

Käsittääksemme jää lopullisesti ratkaistavaksi, onko

tätä häätuvan kuvausta L-I:ssä ja Vienan läänissä myö-

hemmm paisutettu n. s. ihmetuvan kuvauksella, joka tava-

taan Länsi-Suomessa tuutilaulussa, Savossa, Karjalassa ja

Itä-Inkerissä Pakenevan runossa. Tuskinpa lienee kysy-

mys siitä, että häätuvan tervehdys on syntynyt siten,

että länsisuomalainen tuutilaulu on kulkeutunut Savou

rajalle asti, siitä alkaen tarttunut Pakenevan runon liit-

teeksi ja sellaisena lisäkkeenä vaikuttanut Vienan läänin

ja L-I:n häätuvan tervehyttämisrunoon. Sillä, kuten sa-

nottu, ei niillä Inkerin alueilla, joilla lauletaan tuvan ter-

vehyttämisrunoa, ole kertaakaan tavattu Pakenevan runoa,

vielä vähemmän länsisuomalaista tuutilaulua. Saattaa

panna kysymyksen alaiseksi, onko ihmetuvan kuvaus ol-

lenkaan alkuperäinen länsisuomalaisessa tuutilaulussa.
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Saman kaltainen tuvan knvaus tavataan näet Inke-

rissä joskus toisissakin innoissa. Soikkolasta:

Löysin ruoskan Kuotsin

niaalt[a].

Tina siiman, vaskivarren:

Viskasin VLron rajalle.

Puuttu kultijen kujalle.

Kullan tyttäret kujasse.

Kullan pojat porstuvas.sa.

Kultu itse ikkunalle — —
Anna kättä, käy tupaa 1

Tunnetko miu n tu paali?

Millinen on siun tupaasf
Ovi on tehty oinapuist[a].

Kynnys on lavvoistfa] laottu

.

Sinipuist on sillat tehty.

IVnkit on pienist[ä] raliois-

t[a].

Sellin luist on seinät tehty.

Paperi.st on parvet pantu.
Laki on lahnan suomuk-

sist[a] 1)

.

Xarvusissa on ])oikkeavat säkeet:

Peräseinä on pedrosta.

Takaseinä on tammesta.
Kylkiseinä on kylen luista.

Tai:

iSipulista silta tehty.

Linnan lauasta laottu,

Kiukaha meron kivestä.

Tiaki on lahnan suomuksista,
8ilt on meillä sipulista.

Kiukaa on meren kivistä-).

Peräseinä petriluinen,

Sakariseinä saksaluine,

Laki lahnan suomuksesta.^

Tä«8äkin on siis samaten kuin häärunoissa kysymys

neidon asunnosta, eikä länsisuomalaisesta ruumiskirstusta.

Muutamissa muissakin runoissa tavataan aivan sa-

mantapaisia säkeitä. Niinpä Handusta kirjoitetussa ru-

nossa tiaisen olut:

Tianen on tarkka lintu.

Sanoi käyessä tupahan:
»Anna kättä käy tupaani»
»Millainen sinun tupasi?»)

Sivuseinä sirkan luista.

Oviseinä osmon luista.

[Peräseinä] petnui luista,

Laki lahnan suomuksista

j. n. e.*)

•) III '.'»:{. VrI. rii :*»2. :y:j. -^\H ss. Krsk-i-lnk.ri K.in.|.

Fol III 2 n. I.'>'t. '1 lii ',ir, — ^ \f, '.c.K
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Säeluettelossamme on runollinen kohta ,siitä, miten

ottajajoukko astuessaan kynnykselle ja tarttuessaan oven

ripaan (säk. 12—17) kehuu:

Puuttuu pienaa käteeni, Kettyy reveltyvännä,

Puuttuu rautaa kämmeneeni. Tuli kultaa(ha) käteeni.

Luulin luojaa (ruojaaha) tu- Hopiata kämmeneeni.
levän,

Myöskin länsisuomalaisissa tuutilauluissa on kädensija

Tuonelan asunnossa: Kädensija kärpän luista. Ki-ohn sanoo

sen johdosta ^): »Jos nyt tarkastamme niitä muutoksia,

joiden alaisiksi Tuonelan tuvan kuvauksen säkeet ovat

joutuneet itäsuomalaisissa toisinnoissa ynnä Lönnrotin

Kalevala-laitoksissa, niin huomaamme ensiksikin että säe:

Kädensija k ä r p ä n 1 u i s t a on kokonaan kadon-

nut. Tuvan kohottua ja laajettua maanalaisesta kirstusta

maanpäälliseksi taikalinnaksi onkin kädensija liian vähä-

pätöinen mainittavaksi.» Tarkoitetaan siis, että kädensija,

ovenripa, olisi alkuperäisin runoiltu haudassa lahoovasta

ruumiskirstusta. On epäiltävää, tokko kansa Länsi-Suomessa

on käyttänyt ruumiskirstuissa komeita kädensijoja, kah-

voja, joista näitä on kanniskeltu, eikä ainakaan maan alla

noilla kahvoilla kuolleelle ole mitään meikitystä. Mutta

häämenoissa on aivan paikallaan kehua koristeltua oven-

ripaa; sanotaanhan kosioru noissa ovesta muutenkin, että

siinä on hirvenluinen lakko eessä, pukinsarviset saranat ja

häärunoissa, että kun puuttui pienaan ja ovenripaan kä-

teni, niin »Tuli kultaa käteeni, Hopiata kämmeneeni.»

Toteamme siis, ettei häätuvan tervehyttämisrunossa

olevaa tuvan kuvausta ainakaan Länsi-Inkerissä ja Virossa

voi johtaa länsisuomalaisessa tuutilaulussa tavattavista

samankaltaisista säkeistä, jotka koskevat kuolleen asun-

toa Tuonelassa — etupäässä ruumiskirstua. Näin ollen

') PoJijolan häätapa, s. 15—16.
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myöskin käy epäilyttäväksi, onko Karjalassakaan häätuvan

knvaiis t. Pohjolan häätupa johdettavissa länsisuomalai-

sesta tiiutilaulnsta. Luultavaa on, ettei ihmetuvan kuvausta,

joka tavataan erikoisena lyyrillisenä runona Inkerissä ja

Karjalassa, alkuaan ole sepitetty häärunoon, vaan että se

on ollut lyhyt lyyrillinen runo. Häärunoissa on tupaan

tullessa tervehditty pirttiä suunnilleen siten kuin virolai-

sissa runoissa. Laulajan mieleen on silloin juolahtanut

»ihmetuvan» kuvaus ja kun hän kerran tupaa tervehties-

sään mainitsee pirtin komeudesta on hän muutaman lisä-

säkeen saanut ihmetuvan kuvauksesta.

Pöydän (istumatilan) lunastamisvirsi.

Sulhasen suvun oli nuiinon suoritettava nu)rsiamesta

lunastusraha. sillä naisen ottaminen oli etupäässä kausipa

.

Myöhemmin alettiin kauppoja tehdä hienotunteisemmalla

tavalla. »Sulhasen suvun oli viskattava rahaa pöydällä ole-

vaan maljakkoon tai seulaan. He lunastivat muka itselleen

istumatilan. vaikka todellisuudessa suorittivat täten pie-

nen palkkion morsiamen vanhemmille. Ottajia ei laskettu

l)öydän ääreen istumaan ennenkuin joltinenkin määrii

rahaa oli koossa '). Rahoja viskeltiin pöydälle vähissä erin.

Kallaa astiaan heitellessä lauloivat sulhasen puoleiset kaa-

sikkeet runon, jossa yllytettiin etupäässä puhemiestä vis-

kaamaan lahaa, jotta s.ilho saa istumatilan kunniaiiaikalla

jHtydan takana. Tätä pöy<län lunastamisvirreksi nimittii-

määmme runoa on kirjoitcMu nuiisliin lukuisasti Inkerin

eri seuduilta. liänsi-Inkeristä on sitä Narvusista: 19, 54.

101, 17.34, 191Ö, 2.38.5, 2412, 2438, 2457, 2504. 2545, K 42.3.

138. 471, 490, 499, S 7.38, 790, 815, 842, 920, Lu 157. 503,

M Ks. hiliiriiiiiiii: liikt-rin k.ins;iii l);i;iniiioclmH s. 96 -97.



190 Pöydän (istnmatilaii) lunaslamisvirsi.

1595 ^), Joenperästä: 1692. «Olkkolasta: 1632 ja 2260.

Bugenesta: Gö 11.

Niissä on säkeet:

1 A. Isämies (-mees) isy(y)(v)eii poika yi.

B. Isäni isyen poika 19

C. Ristitaatfa tammelleni 2545
2 A. Päämies (-mees) päivetty (-ätty, -ätyt) kypärä yi.

B. Päämies päätetty kypärä Lu 1595
C, Pää mies, pojut Kalervo(n) 54, 1692, Lu 157

3. Sulka suuren nurkallinen 1915, 2504, 2545, B 423.

438, 499, S 842

4 A. Lag-lut (-la, -le) lauva(n)-otsalline(n) 1915, 2545, R
423, 438, 499, Gö 11

B. Seegla lauan otsalline S 842
5. Sie oot kummi kullalleni S 920
6. Eistitaatta tammelleni S 920
7 A. Sie issut isän sihassa S 842

B. Isän käskyin käyjä Lu- 503

C. Isän rahan lukija S 920
8 A. Vellon assi(i)o(i)n (askelon) ajaja 1915. S 920, Lu

503
B. Assut arnien j alissa S 842

9. Paras sulka pappolinnun
10. Tiittien tikie sulka

11. Hanon sulka valkiainen

12 A. Sie pääksi päätettiin Lu 157

B. Sie oot pääksi päätetty (nnä) 2438, Lu 1595
13 A. Isännäksi ikisotaan Lu 157

B. Sie uot oksaksi [!] otettu 2438
14. Kuule tänne ku mä juttelen -Gö 11

15. Tähe tänne ku mä sanelen Gö 11

16. Astu eissä tuppaa Lu 1595
17 A. Elä (Älä) pie pientä permannolla 1692, 2385, 2438,

2545, R 423
B. Elä piä kavvan permannolla 1734
C. Elä piä maassa marjuttani Gö 11

D. Elä pieksä pienyttäni R 490

M Kirjoitettu Molosko vitsassa, mutta laulaja on Narvusin

Kullan kylästä, jossa hän on runonsa of)f)inut.
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18 A. Kavvan (Elä) sillan liitokseUa 1784. 2385. 2545
B. Sirkkmi sillan liitoksilla 2438
e. p]lä pie lintua (.sirkkim) sillan päällä 1692. R 423

D. Permannolla pienyttäni Gö 11
E. Elä pieksä permannolla 2412. E 490

19. Väkise (t. Elä) väen välillä 2412. R 490
20. F.i miun (tuo) syntynt velvy(v)eni 1092. 1734. 1915.

2385, 2545
21. Ei syntynt emoni (emäni) lapsi 1692. 2545
22 A. Pieni ei syntynt permannolle 1692

B. Ei (tuo. hää) syntynt permannolle 1734, 1915. 2545
(". Ei syntynt sillan päälle 2385
I). Ei oo marjut maasta saatu Gö 11

23 A. Eikä sillan liitokselle 1734. 2545
B. Eiko(o) kylän kujalla 1915
e. Permannolta pienyttäni Gö 11

21 A. Syntyi Alaaria maalia 1092

B. Tuo syntyi emon syllee 1734, 2545
25. Käärijäisen(i) kassiin päälle (t. kättee) 1734, 2545
20 A. Osta (Ossa) si(h)a sirkulle(e)m (-esi) yi.

B. Osta sijaa Sirkullemme 1632, Lu 157
- D. Lunassa (Lunnaa) siha sirkulle(is) 1692. 2200

E. Siihe ossa velloUa tilaa S 815
27 A. Paras paikka partille(ni) (-esi) yi.

B. Paras paikka parkullemme 1632, Lu 157

(\ Paras paikka vellolleni 2438, Lu 503
D. Parraan i)aikan partilleni S 738

E. Paikka partikkaiselleni S 920
F. Paappa paikat linnulleis 2260

28. Ase aine vellolleni R 423
29. Mihin istuje imoinen 19
30. Asul> aineni omani 19
31 A. Missä neito illan istui yi.

B. Miss(ä) on neito(i) illan istunt 1(>92, 2200
32 A. Illan istu, illan itki yi.

B. Tilan i.stu, toisen itki 8 738
(". Illan istunt, itse (illan) itkent 10«.r_'. l-lmio

33 .\. liani on i)äätä harjaelt 1692
I'.. f fani i)äätä harja eli 1915, S 815
( . Ilanupäätä harjaele Lu 503
I). Hiuksiani harjaeli S 790

• il. Käsin (Ml v;i;ilinf vatsastaa
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35. Sonnuksin syämmystää
36 A. Alle (-a) pyyhkehen pyhäisen 19, 54, 401 1915,

2412, Gö 11, S 842, 920

B. Alla pyyhkiän x>yliälsin S 815
e. Alle pj^yhkien pyhhäin 1692

I). Alla pyhäisen pyhien Ö 738

37 A. Alla (-e) liitsan (-oin) armolli{i)sen 19, 1915, 2260,

2412, S 815

B. Alla rissin armollisen S 842

38 A. Alle (-a) tuohuksen vahaisen 19, S 842, Gö 11

B. Alla toohuksiin vahojen (-aisen, -iin) 1915, S 738,920
C. Toohuksen vahhaijen ali' 2260

39. Öelin seinä(h)ä sinistä 54, 401, 8 842, 920, Lu 1595
40 A. Vasten (-assoin) kantta valkiaista 54, S 842, 920

. B. Katajaisen kannen takanna S 738

(\ Lavvan tammisen takkaa 2412
41 A. Päin pöytää vahasta (punaista) 401. Lu 1595

B. Suin mettee vahaisee S 920

C. Petäjäisen penkin päällä. 2412, 8 738

42 A. Päin risti rahva'asta 401, S 920

B. Rinnoin ristirahvahasse Lu 1595

C. Kultaas on kusakan alle 8 738

43. Mitä (tyy) rinnoin riiteletta (-e) 1915, Ö 920

44. Vassatysten (-tikkoo) vanneletta (-e) 1915, 8 920

45. Kauvan aikaa kasseletta 8 920
46 A. Paa (t. pane) kultaa pi(h)oll(a) 401, 1692. 1734

2260, 2385, 2545, R 438, S 815
B. Paa kultaa kahmaloilla R 423

C. Viskaa kultaa piholla 2412, S 920
D. Paa rahhaa (vaskii) piholla 2504, R 471

E. Rapsaa rahutta piholla R 490
F. Rappaa lauta rahalla Gö 11

G. Ossa kullilla isoimme (ison) 1632, Lu 157

H. Kahmalolla kultaa 2438
I. Maksa raha marjastani 2457

47 A. (Paa) Hopiaista kahmalolla 1692, 2260, 2385, 2412,

2504, R 438, 490, 8 920

B. Kahmalolla hoppiata 2545

C. (Paa) hopiaa (piholla) kämmenellä 401, 1734, 2438

D. Kaa'a (Kanna) kulta kahmalolla 1915, R 471

E. Hope(h)illa vanhempain (-pamme) 1632, Lu 157

F. Peitä penkki penningillä Gö 11
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4^; A. Ja pantkan paperiloilla Ln 157

B. Paperia paljommasta 2457
1«». Porottele polttinoja E 438
rA). Alottele alttinoja R 438

51. Meiir Oli kullat kiinn ikkäiset

52. Hoppiat iäii ikkäist

53. Vaset on vallan aikahiist 2260

54. Isämies isyen poika 8 920

55 A. Älä saali (zaleta, sääli) isän (-s) rahutta (-oja) 17.'»4,

1915. 2438, 2504, R 423. 471
B. Elä .säästä isä rahiitta 401

C. Elä itketä (tuskaa) isän rahoja (-aa) 1692, 2385.

2457. S 790, 920, Gö 11

D. Älä hai isä rahoja S 815

56. ITaleksi taattas' hopiaa 2385

57 A. Ohto on kultia kotona 1632

B. Ohtoo rahhaa isoilla «920
C. Isäs on iki rikassi 2504, E 423

T>. Sie uod rikaz rahalta 2457
58 A. Tlopeia vanhemmilla 1632

B. llopiata veljelleni S 920
r. Pojat (ollaa) rahan polvelliset 2504, E 423
1). Kuulu s kultapenninkilt' 2457

59. Eglespäännä näil ajolla S 920
60 A. Vasta vaatti aletti(h)in (alotettii) 401, 1915, 1734.

2504, E 423, 4 71, .S 920
B. Meil vaa kaasla kasetti

C. Vasta (meil) vaatti kaivettii 2438
61 A. Toine(n) maasta kaivettii(n) 1915, 2504, E 423

B. Vasta (meill) kaazna kaivettii 1692. E 423
('. Kaasna määst kaivettii S 920
I). Töine viel on alkamatta E 471

E. Töine vaatti hopiata 2438
F. Raha-aitta avattii Ö 815

62 A. Koistamnie (-ni) lähte(h)essä 1734. 1915
B. Kotontamme lähtiessä 401
e. Tänne meille lähties 1(592

63. Tämän aikuuen ajaksi 2260. IJ 171

64. Tämän tunnin tarpeheks(i) 2260, E 471

Parissa toisinnossa on lopuksi \ icla kcliunla: Nyt

oon rahalla raskas. Ffo]ii;illa snuii liuolo (huoli). Vaiva on
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vasen paloilla ^); Bngenen toisinnossa: Kyllä meilliä rahaa

ompi, Öepyt on meiän isämme, Meillä ompi setä seppä.

Taatan vello on takoja. Yksi laiva lainehtii. Toinen pnr-

jeissa ajaa.

Säk. 31—35 tilalla on toisinnoissa 19, 401, 1734, 2438,

E 471, 490, R842, Ln 503 istiittamisvirrestä tuttu:

Miss on Maaria maannut. Armollinen atrioinut,

Luojut lounatta piellyt. Pyhä risti rengotellut.

Lu 503:ssa on sitäpaitsi: Äijön tuuvin turkin i)äällä,

Emon höyhenen potuskan.

Siirrymme sitten Keski-Inkeriin.

Hevaan alue on hääriinojen suhteen huouonpuolei-

sesti kerätty. Tätäkään runoa ei todennäköisesti sieltä ole

muistettu tiedustella. Yhden ainoan vaillinaisen, toisen

runon yhteydessä lauletun katkelman nojalla, joka sieltä

on, emme pysty päättämään, missä muodossa runoa siellä

on laulettu. P 28, jossa (kuten on esitetty) selitetään, ettei

sulho ole niin suuri, ettei tupaan mahtuisi, jatkuu sillä,

että häntä kehoitetaan:

Eoisi ruosalla laavitsa. Itse istui, itse itki,

Säre itku istumoista; Tuossa suki sulaista hiusta.

Siinä neitoi illoin istui. Halu hiusta harjaeli.

Tässä on siis samat säkeet kuin L-I 31—33. I^^ämä taas

ovat aivan yleisiä runossa »Suka mereen». P 29:ssä kehoite-

taan sulhoa istumaan: Selin seinään sinniistä. Vassen kantta

valkiaista, Suin sullaan rahvahaan, siis samoin kuin L-I

säk. 39—52.

Vatjan kielen alueelta on pöydänlunastamis-

virttä kolmessa muistiinpanossa L 4 ja 6 sekä Aq 7. L 4

on laulettu »kun tupaa(n) vieä(än) saunasta tultua», siis

M 1692 ja n 'i38.
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kylvetysvirren jälkeen sulhon kotona. L6 ja Aq 7 ovat

lauletut, kuten Ahlqvist ilmoittaa »Rihese mennezä norikö

knoza»:

Islieni ötsalline' Elä seiso tengas tähe,

Laukojani la-v\walliue', Makaöle markas tähe!

Eläp jä(tä) maalla mar- Annot pallo, anna welä
joittani, Anna nitä, min lupasit.

Osa (Anna) silia silmäleni ,o Mine tönä toivottelit,
* Asepaikka ainialeni. Mine cäwwezä cäsätit!

Ilman pidempiä selityksiä huomaa, että näitä vatja-

laisia säkeitä jokseenkin vastaa L-I:n säeluettelossa 1. 4,

7, 17 C, 26, 28, 55. Säkeessä: Elä seiso tengas tähe, Makaöle

margas tähe olevat raha nimitykset markka ja tenga

todistavat, että nämä säkeet ovat myöhäsyntyisiä.

Keski-Inkerissä on pöydänlunastamisvirrellä jo

kokonaan toinen muoto. Useimmiten pyydetään sulhoa

itseään eikä, kuten L-I:n ja vatjalaisissa runoissa puhe-

miestä (»isämiestä») rahaa panemaan.

S e r e b e t a n Terenttilän runo P SI ou souraHv;iu

muotoinen:

iSulhaine sorriia poika, Tenuskall ei tietä käynyt,
Naitti poika nakkiainen, Hiukset maksaat Hiien ver-

Paa vaan raisusti rahhaa! ran.

Ei uo meill poluskan potra, Posket maksavat punaisen.

Ei uo tenuskan teuhka, Silmät maksavat sinisen,

Poluskalla ei potriskellut. Letti maksaa leskimiehen.

Huur-Korlovan kylästä saatu toisinto (P 87) on sama-

ten aivan toista tyyppiä. Sulhoa kohoitetaan tulemaan

pöydän ääreen: Kule meijen kart^inoomme. Täällä on

kirkkain kirjutella ja kehoitetaan:

Visatkaa hot viisin kruosin, Emmekä vaahi valkeaista.

Pankaa hos parin kopeikini On meillä kaivetut kanavat,
Kmmä mvö punaisin puissa Milu- vaskenne valaiiume.
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Moloskovitsan seurakunnan runot i) ovat myöskin
niin erilaisia, ettei minkäänlainen n. s. runojen kulkeutu-

minen läheisistä L-I:n kylistä ole mahdollinen. Täällä

lauletaan, että paitsi sulhasta, myöskin »puhemies pukin

näkönen» tulisi »tuolin luokse», kaalaisi »kannen luokse»,

missä »kynttoht kyttööt. Valmiit valkeat pallaat», missä

on »kirkas kirjutella». Puhemiestä kehoitetaan kaivamaan

kaasnojansa (kaaschnaisi):

Pane hopia huoltamaton,
Pane pöytää paperine,

Vala vaskee. enemmän!
Isä ottaa iltasesta,

Emo ehtolapsestaase,

Tukka maksaa puol tuhatta,

Silmät maksavat sinisen,

Kulmat maksavat kultasii,

Posket maksavat punasii.

Vartalo valkosen paperin.

Seuraamme edelleen runoa itää kohti Kupanitsaan '^)

Sielläkin kehoitetaan sekä

panemaan:

Meill on mokoma muoti:

Sulho pannoopi paperit.

Sulhon korvot kolmin ruplin

Puhemiehet puolintoista,

sulhoa että kerallisia rahaa

Peipotsit perirahoja.

Auttakaa meijän morsiam-
me

Morsian matkaahe mänevä!
E 916

On omituista, että tässä esiintyy ruotsalainen lai-

nasana muoti ja virolainen peipotin = peiupoiss. Kupa-

nitsassa on muuten puhemiesten kehotuksia, jotka ovat

jo aivan samaa tyyppiä kuin koko itäisen Keski-Inkerin

runot:

Pyörikää meijän pöyän
luokse,

Kaalatkaa meijän kannen
luokse!

Mitä knuuteletta kujassa.

Katseletta katoksen alla.

5 Oven suussa alla' orren?

Osta pöytä ollakseis,

Lunasta elelläkseis!

Kui et osta ollakseis,

Lunasta elelläkseis,

10 Istu siellä missä seisot!

R 969.

M R624, 767, 769, 770, 816.

2) R 916. 969, 1066.
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Jo.s vielä lisäämme .seuraavan kehoituksen puhfmie-

hille, niin onkin esitetty pääpiirtein, minkä Kupanitsan toi-

sinnot sisältä\ ät:

Sanotaan teili' olevan. Jok" teijän kuivi kukkaronne,

Teili' on raisusti rahoja, Rotan nahkanen rotistu.

Seulan täyen servantsii. Kissan nahkanen kitisty? E
1066.

Kupanitsa-Serebetan itä- ja koillispuolella. Spank-

kovassa ^) ja Hietamäellä tapaamme edelleen samanlaisia

pöydänlunastu svirsiä. Ne sisältävät saman kuin Kupa-

nitsan ja Serebetan runot. Niissä pyydetään, että »sulha-

nen sorea poika, nattipoika nakkiainen» pyrkisi pöydän

luo, kaalaisi kannen luo. kuten edellä olevassa R 969.

Lisäksi uhataan, ellei pöytää lunasteta, niin saa sulhanen

olla:

Oven suussa, alla orren Kolkass' uot korennau tiellä,

Lutikkaisien luvussa, Liijen ali" emännän tiellä.

Torokkojen kymmenässä, Hn 74

Niissä on samantapaisia säkeitä kuin edellisissä näyt-

teissä »Meill on mokoma muoti». Ottajien saituutta ja köy-

hyyttä moititaan ja toiselta puolen neitoa kehutaan, että

»ei ole kopekan kompsu. eikä uo tenuskan teuhka; silmät

maksaavat sinisen, jmsket maksaavat punasen. letti mak-

saa levjän miehen», jonka vuoksi »pankaa nyt rahat rämille,

pankaa hopjat huotavasta, kultasuista kukkaroista!»

Samansuuntaisia ovat pöydän lunastusvirret Keski-

Inkerin kaakkoisessa ja itäisessä osassakin.

K o ]> r i n a s s a lauh'taan (Inki LM). Kupri 59):

Siilhokkaiuen. pulpukkiii- [[oi)eair saat hoikan ])öy;in,

Mfii. I'a])erilhi ])aksnn ])(>yän. K
Sulho. \<'ll((ni \('rt'v;i. Eihän ennen tein isonne.

Osta pöytä ollaksesi.

Lunasta elelläksesi! Ii Tenuskull" ri lietä kayii\t.

'i Sd.irin.ri '.t<t— 101.
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Poluskall' ei potristellut, Katso meijän morsianta, K
Kaivoi kullat kuusen alta. Kun se istuupi ihana,

Penningit petäjän alta. I Silmät maksavat sinisen ^),

Kuule sulho kuin mie lau- (Kulmat kultasevenitsan In-

lan, ki 5)

Kuin mie oikein opetan: Posket maksavat punasen '^)

Meiir on neijot kallehia. ISTenä neljäkolkkasia,

Metsämaalla maksavia. Varsi valkoisen paperin ^),

Perä maksaa pienen vallan Ii

Inki 5:ssä on tuo Kupanitsasta tuttu:

Meill ompi mokoma muoti: Puhemiehet puolitoista.

Sulho paneepi paperin, Sulhon korvon kolmin ruplin.

Runon lopussa on vielä:

Pane nyt rahat rämille Pane itse, uhita muita,

Kultasuusta kukkarosta! Uhittele ottajia,

Paljon neidoll tarvitahan, Kiihota kerallisia.

Joka vieru viep sinisen, Kotihin ne kollahtuvat,

5 Joka ruopas ruplaniekan ^ Kilahtavat kirstuhusi!

Samalla tavoin lauletaan L i i s s i 1 ä s s ä kin (S 980,

983, 1219, 1225, Kä 79, 84, 88):

Sulhokkainen, pulpukkai- Rahanpanttiset palavat,

nen, Tääll on kirkas kirjutella,

Rahankato kaulukkainen, Luokki laskea luku\i.

Sulhon nuuvit nuorukkaiset. Täällä denka tarvitaa,

Pyrkikäämeijänpöyänluoks! Poluskat poimitaa. S 980

Tiellä kynttilät kyttööt,

Liissilässä on samantapaisia runoja kuin Koprinassa:

Pane nyt rahat rämille Kultasuusta kukkarosta (S 1219),

Pua itse uhita muita. Uhittele ukkoloja, Pälistele partasuita

.

Sulhoa käsketään samaten katsomaan morsianta, joka w)n

kuin oksalla omena», sihnät maksavat sinisen, posket pu-

nasen, käsivarret valkean (Kä 79). Kä 84 kehoitetaan

puhemiehiä panemaan puolin ruplin, korvoja kolmin rin-

noin.

^) 5 ruplan seteli, sininen. — ^) 10 ruplaa. — ^) 25 i-nplaa.
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Keski-Inkerin itärajalla lauletaan:

Sulhanen soria poika.

Naasti poika nakkia inen
Pane rahasi rämille

Ku 1 ta sun sta kukka rosta

Kultaisilla kämineuillä.

Hopiaisella näpillä.

Paa itse, uhita muita.

Kiihota kerallisia,

Kotihees nuo koUahtuvat.
Kilahtavat kirstullesi. S.

Sulhon kerallisia kehoitetaan:

Ottajat onienneni, Katsokaa meidän pöytääm-
me I

l'uhemiehet ])Uolukkai.set, Tuoli on kirkas kirjutella.

Nuovemiehet nuornkkaiset, Lysti laskea lukua. ^)

Eur. Fol. III 2 n. 189 ei ole muistiinj)anopaikkaa.

Siinäkin kehoitetaan sulhoa soreaa poikaa panemaan rahat

rämille kultasuista kukkaroista ja puhemiehiä: Tehkääs

työ vaselle vaivat. Hopialle suuri huoli. Runon loppu

kuuluu:

Ei neito tenuskan teuhka, Neito maksaa neltuhatta.

Ei poluskan potra tyttö, Silm[ät] maksa[al Rin[isen].

Samaten on Eur. I 521) laulupaikka tuntematon. Jol-

tisellakin varmuudella voimriie sanoa sen olevan Venjoen

seuduilta, sillä Str. 201:ssä Tyröstä ja 249:S8ä Venjoelta

on uhkaus, että elleivät ottajat lunasta pöytää, niin heidiit

syötetään susilla '):

Myö teitä syötämme susilla.

Kadotamme karhuloilla

.

Kuin et unko ihmisiä.

Menkää itse katsomallani
Vast meill «'klä mielien söi-

vät.

Vieron potkat portin päällii.

Pää on jo tu]ialiaii tuotu.

Str. 249

.Myö siuu syötäm[m]mein
susille.

Kaanmia meieii karhuloilli-

Kuin et usko niin mää katso.

Vast nuo eilen miehen sctivät

Rätit on mein räystähällä,

PJtksvt mcirn portin ])ä;illä.

I 529

M l'i.l.<nn l.-lili l.s:'t 11. 17, Str. 136, 249.
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Tulemme vihdoin Suomenlahden rannalle Hevaalta
aina Pietarin lähettyville u lettuvaan Tyrön seurakuntaan.

Sieltä on runsaasti pöydänlunastusvirsiä: Str. 201 ja 224, Put-

konen 12, Haltsonen 5, 8 10, 110, Kupri 86. Siellä tapaamme
kaikki samat piirteet kuin Keski-Inkerin kaakkois- ja itä-

osassa, vieläpä täydellisempinä. Niistä saamme yhdistet-

tyinä seuraavanlaisen runon:

Sulhanen sorea poika,

Naitti poika nakkiainen ^)

Tule ulkonta tupahan,
Tulkaa pois porstuvasta,

j Astukaa vaikalle orren!

Eihäkaul uo neijon kaup-
pa,

Kavul on hevosen kauppa;
. Neion kauppa kammaris,

Pöyän tammisen takana,

,0 Petäjäisen penkin pääs.

Pyri meijän pöyän pää-

hän,
Kaala meijän kannen luok

si,

Ossa pöytä ollakseis,

Lunassa elelläkseis!

15 Tall' on oikee siun om-
mais,

Pärastaijii siun parriis ^).

Meill on tuotu stuoliloja

Sekä saatu saksiloja,

Jos siul on ulani-uussit,

20 Karnateerin karvaposket,
Paamma parran penkin

alle,

Karvat viskaamme ka-

vulle.

Sulhoi rukka, kuutroi

tukka,

Sorja sormuksen näköinen

25 Paa itse, uhita muita.

Uhittele ottajia!

Ottajat omenuveni.
Puhemiehet puoluveni.

Tulkaa ulkonta tupahan
30 Tääll on kirkas kirjutella,

Lysti laskea lukua.

Pankaa rahhaa romisseu.

Pankaa hoppeet huota-

viksi!

Meill on vaset lapsen leil-

lit,

35 Meill on kaivetut kanavat
Mihin myö vaset valimma
Kohtais ne kolahtavat.

Kirstuhuis ne kilahtavat.

Sulho viljo veljyeni,

40 Katso mein siskojamme!
On kuin oksalla omena.
Tahi puusta päähkinäinen
Tahi maalta mantsikkai-

nen,

Silmät maksaat sinisen,

45 Posket maksaat punasen.
Hiukset maksaat suuren

hinnan,

Varsi valkean paperin.

Nuppu maksaa nuoren
miehen.

') Toisin: SuJhokkain piilpukkaiii, Miehiin kanta kaunokkain.

2) Tai: Eikös tiäl no siun omais, Eikös viire siun vereis.
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Meillä on mokoma muoti: Sulhon korvot kolmin riu-

50 Sulho panoopi pa])erin, noin (ruplin).

Puhemiehet puolin ruplin.

Itä-Inkerissä ei enää pöydänluuastr.svirttä tavata

muualla kuin Järvisaarella, joka on Inkcie-Liissilän lähiji

naapurisenra kunta. Siellä lauletaan ^):

Sulho veljy veljyeni. Täkänässä tanssuvettä.

Näytäppäs tiällä kätteisi. Laskekaa rahat rämille,

Tule meijän pöyvän luokse, Auttakua työ meijän neitiä,

Kuala meijän kannen luokse! Meijän neittä morsianta!

Tiäl on kirkas kirjutella. Neito matkahan menevi,

Lnoki laskea lukua, Xeito muuttaa multiansa,

Meill on pullissa punaista, Siirtää seinähirsiänsä.

Puhemiehille kohdistetaan sanat: Puhemiehet puu-

raparrat, Puuraparrat, huaraparrat. Tulka meijän pöyvän

1 n oksi j. n. e.

Syynä siihen, ettei Pohjois-Inkerissä enää ole pöy-

dän lunastamisvirttä on, ettei siellä ole tapana lunastaa

pöytää. Ottajilta kysytään passia ja lasketaan sitten

pöydän ääreen istumaan. Heidän eteensä tuodaan liinalla

katettu lautanen, johon kukin panee rahansa, »ampuu jä-

niksen».

Pöydän hinasi iisvirsi on ehkä yleisin kaikista Keski-

lukerin häärunoista ja on näissä toisinnoissa monia aivan

uudenaikaisia lainasanoja ja käsitteitä. Keski-lnkciin

muotoja ei voi johtaa länsi-inkeriläisistä; n«^ ovat siksi eri

tyyppisiä, ettei myöhäisinä aikoina — IGOO luvun jälkeen

— saata olettaa kulkeutumisen lännestä itään ja etelään

tapahtuneen.

Mitä itse jKtydiin luuMskiniiscni lulcc, on huomat-

lava, ettei se ole mikään yksinomaan Inkerille omituinen

lapa. So on ollut käytäniHissä mvfiskin liettualaisissa häissä.

M Isr.ifl S;i vnhiJMMi I i<-ilnn;iiil<> vksil \ isUirjrcssa.
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A. R. Niemen mukaan ^) ei liettualaisissa häissä morsiamen

saapuessa miehelään tulijoita päästetä pöydän luo. heidän

täytyy lunastaa sija pöydässä.

,,Onko lankoin sillat lakkeet?"

Tupaan tultua ja kun pöytä on lunastettu pyörivät

ottajain mukana olleet naiset »ympärikkoa» ja laulavat,

ettei heidän tarvitse istua penkeille, sillä he saattavat

istua vaikka helmoilleenkin ja samalla laulavat he perman-

nolla pyöriessään, mitenkä sileäksi he langon »sillat» huo-

maavat. Tämän runon Narvusin toisinnoista, 9, 402, 1735,

2385, Tr 612, E 513, 516, 518, S 855 ja 921 a sekä Eugenen

Gö 12 muodostuu säeluettelo '-):

1. Lankoiseni. lintuiseni yi.

2. Langot uuve(n) uutukkaise(t) E 513, S 921 a

3. Isoni isotut lankot S 921 a

4. Hautojaiseni halatut S 921 a

5. En mie (-ä) istu penkillänne 9,402, 1735

6. Sanon teille tietääksenne 402

7. Teille tietämättömille 402

8 A. Issun hemppi helmallani (—anne) 4t)2, 1735

B. Istun tuuvi turkillani 9

9. Min 11' on hemppi helman saaja 402, 1735

10. En mie seiso sillallanne (-a, -esi) 9,402, 1735, Gö 12

11. Seison kemppi kengän saaja 402, 1735

12. Miul(l)' on kemppi kengän saaja 402, 1735

13 A. La (kii) mie katson kannallani (-oillani) 402, 2385,

S 921 a

B. Lako katson kantapäillä Gö 12

C. La kosetan kannoillani 1735

14 A. Varpahillani (varpa'allani) vajo(o)tan 402, 1735,

2385, S 921 a

1) Liettualaisia liäätapoja. SUST XXXV 9, s. 7, 47.

-) Vrt. R 516, jossa on samoja säkeitä kuin tässä luettelossa

k. 15—16, 22—23, 34—35.
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B. Varpaan nenillä vajotan Gö 12

15 A. La ko katso(n) (-mme) laujion (-kou) siltaa R 513,

518. S 855

B. Lako langon lattiata Gö li'

10 A. Onko lankoin sillat lakkeet K 513
B. ()nko(s) lakki (-eet) langon sillat 2385. S 855

C. Onko siltani silleät S 921 a

17. Onko keppit lankon sillat S 855
18. Onko strukalla strukattn S 855
19. Onko vuoltn viioliniella S 855
20. Onko täss pesty penkkilöjä 8 1)21 a

21. Lakoiteltu laavitsoja S 921 a

22 A. Onko (Onok) sian tongelmia (-ger-) 402. 1735
B. Vai on sian singelmiä 8 855

23 A. Onok kanan kaapelinia (-per-) 402. 1735
B. Vai on kanan kangelniia S 855

24. Olkoo(n) kiitetty Jumala 402. 1735
25. Tenätty totine Luoja 1735
20 A. Hyväiset on meiän langot Gö 12

B. Laatusat on meillä (-jen) langot 402, 1735
27. Hyväinen laatu langoilla Gö 12

28 A. Laatusammat langon lajjset 402 1735
B. Hyväiset on langon lapset Gö 12

29. Kyll on lakkeet langon sillat S 855
30. Kyll on lakkeet. kyll on käp})eet S 855
31. Hoitaneet kylän sikoja (-oita) 402. 1735. Gö 12

32. Katsoneet (kaisneet) kylän kanoja 402. 1735, Gö 12

33 A. Ei 00 (ole) sian tongermia (-kelmaa). 1735. Gö 12

B. Eikä sijan tongelnxoja R 518
r. Ei oo sian singelmiä S 855

34 .\. Ei(k oo) kanan kaapermia (-Imaa) 1735, (iö 12

B. Ei ole (oo) kanan kaivelmoja (kangelniia) R 518,
S 855.

Narvusin alueen ulkopuolella ei tätä ruiu)a l)ä;irun()-

jen joukossa tapaa, vaikka kylläkin yksityisiä sitkeitä muis-

sa yhtf-yksissä. \'atjalaisilla (Ui saniausuinilaiutMi t-uiio:

i.a ka vaatan lanj:oo rihlii. I^^hk' öo kan;j;i l<ai\chiKtita .

El»k' öö sigaa töngölmoita. .\ 2t>.
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Granön kokoelmassa (Gö 12) ja Lönnrotin vatjan-

kielisessä mnistiinpanossa on kolmisen samaa säettä;

Gö 12:

La ka vaatan lango rihta, Lako katson langon riihtä,

Rihi viisi vilolline,

Sali sata salvolline,

Tupa tuile soojetettn, Toisin tupa lämmitetty.

Tare taite lämmätetty. Taion tare suojennettu.

Eugenen runo on siis kielellisestikin vatjalainen, sillä sanat

»riihi» ja »tare» eivät puhekielessä ole merkityksessä tupa

muuten käytännössä eikä »suojennettu» lämmittämisestä.

Virossa on niinikään lattian s^leyttä koskevia kohtia

tupaantu loru noissa:

Siin on siled sillukesed, Kullaga kaotud sillad.

KiiislaugTiga laotud sillad, Höbega ääred äialud.

Ja toisessa kohden:

Tere tantsimaa tasane, Jala laskemaa ladusal

Yksinomaan hääruno ei siltojen sileyden tiedus-

telu ole, sitä lauletaan tanssivirtenä, kun pyydetään isän-

nältä tupaa, että nuoriso saisi pirtissä kisailla, joko juh-

lina tai työn lopettajaisissa »kesätöijen tehtyä, talven tal-

laeltua», jolloin nuoriso voi kerskata »Rukkiin mie rutost

niitin, touvon niitin toukotellen». Silloin lauletaan iloi-

sesti permannolla pyörien:

Ku nyt katson kannollani, Onko vuoltu vuolimilla.

Vaatan varpahaisillani, Hevelty hevelijällä.

Onko siltani siliät, Näppäelty nävelellä. S 803.

Onko lauvan lakkiat,

Kun runoa on Virossakin, on se ehkä virolaisilta siir-

tynyt vatjalaisille sekä sitten jS^arvusin suomalaisille —
mahdollisesti vatjalaisten Tälityksellä.
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„Oiiko käynyt käköi tuvassa?"

Narvu.sista ja' Joenperä^stä on toinen runo. jossa kii-

tetään tuvan siisteyttä. Toisinnoissa 402. 1691, E 165,

S 921 a ja Gö 19 lauletaan:

1 A. Onko käYn(y)t käkö(i) tuvassa yi.

B. On käynyt käkö tuvassa Gö 19^)

2 A. Vierryt virp(p)i permannolla 402. R 465. Gö 19

B. Virpoi viisi sornni silla 1691

G. Veerryt viisi permannolla ö 921 a

3. Kuiskannut kuusi pihossa Gö 19

4 A. Tuiskin tuutikko käessä 402

B. Tnutikko toisessa käessä Gö 19
5. Vai on käynyt käön sisaret E 465
6. Vierreet virve vellon naiset E 465
7 A. Pesi penkit puhtaaks 1691

B. Pessyt puiset puhtahaksi 402
(\ Kaikki on i)esty puhtahaksi Gö 19

8 A. Vaakanaiset valkeaksi 402

B. Lavvat (lanat) lahti valkeaksi 1691, Gö 19
9. Lusikat lumen hyväksi (palsiksi) 402, Gö 19

10. Laki lahnan suomuksilla 1691
11. Orret on olulla pesty 1691

12. Vasta m(i)un johtu mieleheni 402

13 A. Kyllä mie itse tiiän 402
H. Kyllä mie tiiän itsestäni 1691

14. Ymmärrän syäramestän 1691
15. Ei (00) käynyt käköi tuvassa 402, 1691. S «.•_'!

J6 A. Viert' ei virpi ])ermannolla 102

B. Eikä vierryt virppi permannolla Gö 19

0. Ei veerryt viisi permannolla S 921 a

I). Virpoi v[iisi] s[onnusilla] 1691
17 .\. (Xe) Kä(vi)vät käen (-ön) sisaret 402, 8 921 a

B. Kaivat käön kässyiset 1691
IK A. V^ierit virvet (verpit) vellon naiset 402. Gö 19

B. Veerivät vervoin vellon naiset S 921 a

19. Asuvat neion askeloiset 1691
20. Tuiskivat tunsikoi käes S 921 a

' Co 19 vastatasin siis kysymyksiin onko kiiyiiyl käkui lu-

v;i>sd j. 11. f. v.iikkfi kysymyksiä runoissa ole fchlykäan.
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21 A. Pesivät puiset puhtahaksi 402

B. Pestii (-ivat) penkit puhta(li)aks 1691, vS 921 a

22. Lavvat (Lanat) lahti valkiaks 1691, S 921 a

2;>. Toopit toohen karviaiseks S 921 a

21. Lusikat lumeu näköiseks 8 921 a.

Länkelän muistiinpanon 402 alnssa on säkeet: La

kyselen kannoittelen. Perin pohjin poimittelen, kuin niie

katson kainostani, Vaatan varjo-pnolestani. On epävar-

maa onko kumpikaan näistä säepareista alkuaan laulettu

tässä yhteydessä — tuskinpa missään tapauksessa molem-

mat, jompikumpi säepari on todennäköisesti satunnai-

sesti tähän yhdistetty. E. 518 liittyy vielä kolme säettä

pirtin kuvaustakin: Peräseinä petroluinen, Kiukaa meren

kivestä. Laki lahnan suomuksista, jotka tietysti eivät oi-

keastaan kuulu tähän yliteyteen.

Öäeluetteloa tarkastettaessa liuomaa ensinnäkin, että

säk. 7—9, 21—24 ovat yleisempiä morsiamen neuvokkivir-

sissä, kuten tuonnempana selviää, säk. 13—14 ovat niissä ja

toisinaan muissakin runoissa yleisiä välihuomautuksia,

niin sanoakseni inkeriläisen laulajan yleissäkeitä. Jalelle

jäävät siis säkeet 1—6, jotka taas kielteisinä toistuvat säk.

15—18. Säe 19: »Asuvat neion askeloiset» kuulunee oikeas-

taan assuvat = astuvat ja on yleinen kosiin lähtevän pojan

runossa, jossa sanotaan, että vello konti kosjoteitä, Astu

(ajo) neion askeleita ^)'. Laajemmalle kuin jSTarvusi-Joen-

perään en ole huomannut runon »Onko käynyt käköi tu-

vassa» levinneen. Vatjalaisilla sitä on laulettu:

Öäiinii on cäko rihezä, Lusikat lumi-uwähsi,

Cäiinii tiitikko cäezä, Seinät pesnii s^me-wöila.

Pesnii puiset puhtässi, Aq 9.

On todennäköistä, että vatjalainen runo on suoma-

laista vanhempi, vaikka siinä onkin sellaisia sanoja kuin

1) Vrt. III 98, 77.
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tnutikko ja siemen voi, joita ei voitane pitää vatjassa kovin-

kaan vanhoina.

Viron runoissa lauletaan myöskin tuvan puhtaudesta,

vaikkakin hieman toisin. Veike-Maariasta ^):

Pere eite eidekene; Kiilab ijiihin pöUela,

Kas saate aja kasitud. Kasin kaela rätikulla.

Kas on pestud peiu pink!

Simunasta -):

Kas tohin tubaje tulla, Liugenen Iina liguje,

Kooste hoovi ajada, Kas on pestud teie pingid

Varsa varna siduda, Haritud teie asemid?

Et on hallikad tuassa, Kui pöle pestud ei ole tarvis,

Lina luid permandalla. Kiilap piihin pöllelana,

Rt ma astun hallikaie, Aigan räte otsala.

Kun L-l:ssä kehutaan \ ellon naisten pesseen penkit

puhtaaksi, niin Virossa huomautetaan, että ellei vellon

])enkki, istumasija ole pesty, niin tulijat sen kyllä esilii-

noillaan ja kaularäteillään pyyhkivät.

Sulhon istuutuminen morsiustalon pöytään.

Kestää usein pitkiin aikaa ennenkuin morsiamen-

puuli katsoo pöydän lunastusrahaa kertyneen siksi paljon,

että arvellaan määrän riittävän ja poistutaan jättäen ot-

tajille tilaa, ^fonasti oli tapana hieroa tätä kauppaa puolen

tunnin ajan, jopa kauemminkin, pilkkalaulujen vaihdel-

lessa. Kun pöytä on luovutettu tulijoille, on sulhon ensi-

mäisenä mentävä kunniapaikalle peränurkkaan. Hänen
istuessaan lauletaan runo, jossa kiitetään, että istumatila

cm saatu, ylistetään paikan etevyyttä ja kehoitetaan

sulhoa siinä istumaan. Narvusista on sitä lukuisasti pantu

M II H n |.. :,no. n. 2r,i. --2) ll ii r,.5, .s h, n. 132.
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paperille v:sta 1853 aina vreen 1909, nimittäin n:ot 20, 55,

402, 1735, 1915, 2386, 2438, 2458, 2505, 2545, E 424, 427,

439, 440, 454, 472, S 843, 920, Lu 157, Joenperästä 1693,

Soikkolasta 1633, Eugenesta Gö 11.

Nämä toisinnot sisällytämme seuraavaan, säeluette-

loon:

1. Olkoon (-aa) kiitetty Jumala yi.

2 A. Tänätty (Tenätty, täänetty) totine(n) Luoja 2438,
2545,' E 439, 472, Gö 11

B. Pienetty ^) totinen Luoja 55
3. Auostettu (Avassettu) armollinen 20, 2545, E 439
4 A. (Jo) Sain (mie) si(h)an Sirkulleni yi.

B. Saimme (-a) si(li)a(n) Sirkulleni 20, 2438, 2505, E
472, S 843

5 A. Par(r)aa(n) (Parhan). paikan partilleni yi.

B. Asen aine vellolleni 1915
6 A, Alla (-0) pyyhkien (-ehen) pyhäisen Gö 11, S 843

B. Alla pyyhkehin pyhäsiin 1915
7 A. Alla rissin armollisen S 843

B. Alla liitsan armollisen 2458
8. Alla (-e) tuohuksen vahaisen S 843. Gö 11

9—12. Miss on Maaria maanut. Luoja lounatta pitänyt.

Armollinen atrioinut. Pyhä risti rengotellut (55, 402.

E 439, 472, S 843, Göll) kuten aikaisemminkin 2)

tahi: Missä neito illan istu. Illan istu, illan itki

1693, 2438, E 454
13. Selin seinää sinistä 55, 2386
14. Vasten (Yasson) kantta valke[aista] 55, 2386
15. Isämees isyen poika
16. Päämees päivätty kypärä
17. Et säälint ison rahutta
18. Kannoit kultaa kahmalolla S 843
19 A. Miun viljo velvyeen 1633

B. Siit miun viljo velvyein Lu 157
20 A. Kavaala Kalervueen 1633

B. Ehtoisa emäni laps Lu 157

^) Luultavasti Europaeuksen kynän oikku kiireessä tai vää-

rin kuultu, sillä virolainen sana tänätty on Narvusissa .siksi tuttu

fltoi luulisi sellaista väännösmuotoa mahdolliseksi.

^) Erilaiset oikeinkirjoitukset syrjäytetty.
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i'l A — .33 A. Seuraa sitten istuttamista koskeva niuo

samaan tapaan kuin saunasta tultua istuttamisrunossa:

21 Istukko (istu ukko) velvyeni, t. istukka hyvä imoni,

22 Ase aineui omani, t. astu aine velvyeni, 23Äijös suise

snuban päälle, t. Äijäs tuuvin turkin päälle, 24 Ämmäs
höyhenen potuskall. 25 Alle pyyhkehin pyhäisten, 26 Alle

liitsan armollisen. 27 Alle tuohuksen vahaisen, 28 Selin

seinää sinistä, 29 Vasten kantta (lautaa) valkiaista, 30 Päin

(suin) ristirahvahasse, 31 Suin mustaan metoon, t. Suin

(päin) hintaa vahaista, t. Päin pöytää punaista, 32 Vaatti

on iessä vaaheri)iiine, 33 Lusikka lumen näköinen (20,402,

1693, R 424, 427. 440, Gö 11 i).

21 B — 33 B. Toisinnoissa 16.33, Lu 1.57 ja' S 920 toistu-

vat jo pöydänlunastusvirressä tapaamamme säkeet ^). 21

Istukka imanteheen, 22 Assu aine velvyeen, 23 Istukka

imantehest, 24 Assu aivoin armahast. 25 Issukka sijalle

sille, 26 Missä neito illan istui, t. Siin on neito illan istunt.

27 Missä n[eito] aamun astui, t. Illan istui, aamun astui.

28 Sylin syäntä(än) piteli, t. Hanu päätä harjaellut, 29 Kä-

sivarsin vatsastaan. 30 Kahmaloisin kasvojaan (-istaan),

31 Allas on penkki pe(lran-(petran-)luinen, 32 Eessäs kansi

(kaimi) kalmikkinen (-ainen). 33 Takanais seinä siestar-

(si»'htar-)])uinen.

ffrvatiltfi on loisinto I' HU:

Istuu k imantehein. Sija tehty siivolline.

Asettaik ainueen Asel paikka armolline!

Isftilliscn istuimelle. Suuri kiitos langoillenne.

Asj-mclle armollisen. Ku otti omaksi meijet.

,
Päälle laavitsan jukkoisen. ,,-, Veti viljoi vierahaksi!

Selin seinään sinniistä, Otti suitsenne sullaan,

Vassen kantta valkiaista, Länkyenne lämmään
Suin sullaan ra h vahaan!
Suuri kiitos langoillenne Issu kultain kummeast

,j Sija tehty velloillenne, Onnm kilpi oikoest!

') Oikf-iiikirjoituscroavaisuuksia ci uh- liUiäM Mi<rkiM\

2) K8. pjv 191 -2, .s<ik. 28—35.

14
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Tämän sulhon i.stuiituniisnmon säkeet ovat suurim-

maksi osaksi jo selostetut ailvaisemmin esitetyssä sulhon

istuttamisessa saunasta tultua. Säk. 1—3 ovat tavallisia kiit-

telemisessä ja tänätty. auostettu (avassettu) osoittavat,

että muoto on Virosta saatu. 4—18 ovat sovitetut pöydän-

lunastusvirrestä, 21 A—33 A lauletaan kuten jo mainit-

tiin sulhon istuttamisninossa saunasta tultua, joten emme
niitäkään iiudelleen. käsittele, samaa on sanottava säk.

'21 B—33 B, joihin tutustuimme pöydänlunastusyirressä.

Setukaiset ovat istuttamisvirren laulaneet seuraavan

inuotoisena:

Velekene, noorekene, XooTe paigole panehu'.

Xoorekene. nörgakene! Koh um iks jeze inne istnu'.

Istu' sa nooTe istmille Jeze istnu'. ime olnu' ^)

Tai:

Istu nu noilö istmilö. Ime inne. esä inne, —
Xoilö paigolö panöhu, Sääl sa istu ilosahe,

Koh um ime inne istnu. Sääl sa paigalo panÖhu -).

Virolaiset muodot ovat siksi alkeellisia, ettei saata

sanoa suomalaisen muodon polveutuvan niistä, siten että

runo on kulkeutunut.

Kehoitus saattamaan sulhon hevonen suojaan.

Ottajajoukon hevoset sidotaan aluksi pihamaan pui-

hin tai aitaan — toisinaan jätetään irralleen muutamien

sulhasen kerallisten hoitoon. Kun on päästy kunnolla pöy-

dän taakse ja kestitys alkaa, muistetaan hevoset, joiden

kunto paluumatkalla on hyvinkin tarpeen. Lauletaan runo,

jossa kehoitetaan näälän poikia (sedän poikia) korjaamaan

hevoset talliin suojaan. Samalla saadaan hyvä tilaisuus

M SL 1641. —2) SL 1679.
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kehua sulhon hevosen hyvyyttä, sillä sen korskiu.s on

ensiinäisiä kunnianasioita morsianta ottamaan mennessä.

Eunoa on Xarvusista: 402. 173ö. 1913. E 425, S 920. Joen-

perästä 1694. Soikkolasta 1636. Butjenesta Gö 12.

1. Vast(a) miul(la) johtu miele(h)e(ni) 1694. 1913

2. Ja sytty syäm(m)elle(ni) 1694. 1913

3. Lankoiseni lintu (i)seni yi.

4. Lan^^ot linnukkaisueni 1735, Gö 12

5. La (mie) kysyn (-elen) kanno(i)ttelen 402, 1694, Göl2
6. Perin pohjin poiniittelen (-me) 1694. 1913. Gö 12

7 A. Onko (Onok) nääliä vävyllä yi.

B. Onkos (-kaa) näälii tuvassa, (vellollani) 1636. 1913

8 A. Onko (Onok) näälän poika (i)sia (-sii) yi.

B. Onko näälän permysii 1636

9. Ku(in) on nääliä vävyllä 402, 1735

10. Ja on näälän ])oika(i)sin 402. 1735

11 A. Korjatkaa velloni hevonen (hepo-) 402. 1913, K 425

B. Viekää velloni hevonen Gö 12

12 A. Ajakaa katoksen alle 1913, E 425

B. Kultaisille kulmehille 402

13 A. Vihma viilo(o)sta val(l)uu 402. 1735

B. Vihma ei viilosta valuisi E 425

14 A. Käntä räpsyy räystähästä 402

B. Ettei räntä räpsyttele E 425

15. Ujuttaa utu(i)sen hurstin (-ssin) 402. 1735
l»l. Liottaa liinasen lakanan 402

17. Onk' se talli tanhoall 1913
IS. .Mihin ohjani ojennan 1913

19. Rappaan ratustimeni 1913
20. Lankoseni, lintuseni E 425
21. Lanjrot linnukkaisueni E 425
22 A. Ku (Ko) ette tunne, niin kysykää 1913. R 425

B. Sanon teille tietääksee 1694
23. Kump on vello-ni hepoine 1694
24. Mie vot varstin vastaelen 1913
25. Se on isämiehen hepoine 1735
26. Mikä on karralla katettu 1735
27. Se on vello(i)ni hep(p)o(i)nen (hevonen ') yi.

2S. Vesiharmaa on vellon ruuna S 920

*) I7*il! Narvusin Kalli vji-ri-n kyl.: Se unu vhvvm hfvont-



212 Kehoitus saatlamaaii sullion lii-vonen suojaan.

39. Kurenkarva kullan ruuna 8 920

30 A. Kummalla on utuine hursti 169i

B. Mik on hurstiin huputettu Gö 12

C. Kump on sinilankoilla siottu 8 920

31 A. Kump on linnan linttilöissä 1694

B. Punalintsillä punottu S 920

32 A. Suussa suitset synnyntäiset yi.

B. Synnykeltä suitset päässä (xö 12

C. Suussa ollaa kultasuitset E 425

D. Eauvvat on suussa synnyntäiset S 920

33 A. Pä(ä)ss on päitset kasvantais(e)t (-nnaiset ^)yl.

B. Päss' on päitset pyörentäist 1913

C. Päässä ollaa kultapäitset E 425

34 A. Seljalla sotasatula S 920

B. Vaskivaljahat perässä E 425

35. Lähe läikyy (-ii) lauta(i)si(i)l(la) 1735. 1913, R 425,

S 920

36. Seljolla (Selällä) mero (-i) sinetti 1735, E 425 ^)

37. Oja tiukkaa olkapäällä (-päillä) 1913, E 425

38. Sisava sivulla pyöri 1694

39 A. Harjalle (-11a) hänet munivat (-niit) 1735, 1913, E 425

B. Hani harjalla munnii 1694

C. Sisova. sisolla munii S 920

40. Käki(-ö) kukkuu kukkulall(a) 1913, S 920

41. Pääsky laulaa (pyöripi) pää-laell(a) 1694, 1913

42. Otsal (Ossal) on Otavan merkki (tähti) 402, S 920

43 A. Päälaeir on päivän tähti 402

B. Pääss on päivän pyöräntäine S 920

44. Se on velloni hepoine 1694

45. Katso kaasiken hevoista Gö 12

46. Se on kaasik(ke)en hepoine (hevonen) 402, 1735, Gö 12

47. Mikä on vöillä (villa) vöitettynnä 402, 1735

48. Helmin on ehitettynnä 402, Gö 12

49. Muilla saajalla mustat ruunat 402, 1735, Gö 12

50. Viekää velloini hepoine 1694, S 920

51 A. Peräseinälle hyvälle 1694

B. Tallihe takimaisee S 920

52. Paraiselle palkkaiselle 1694

') Myös: Pääss on suitset kyuueppäiset. Ehkä huomaamatto-

muudessa laulaja sekoittanut synnyntäisen ja kynnepäison, joka

merkitsee kovaa uuta. — ^) Vrt. III 97, säe 21.
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Sitokaa vellon hepoine 1694
Sinne sio valloni hevonen Gö 12
Tunkekaa velloni heppoine S 920
Kultaisee kuuritsaa 1694
Viekää kultaiseen kunitsaan Gö 12

Soimelle hopiaiselle 1694
Hopiaiseen soimeen Gö 12

Siellä ompi kulta patsas Gö 12

Siellä ompi kulta kokka Gö 12
Syötelkää (sööttäkää) vello(i)n(i) lie])oista (-ne) 1694,

S 920

Heinät tuokaa häyrykkäiset 1694
Heitä heineä etehen Gö 12

Pessyin kagroin, lessyin odrin S 920
Katso saaha kauroja Gö 12

Lesemättömin lukibin S 920
Vesi tuokaa lähtehestä 1694
Joottakaa \ elloini hepoine S 920
Puhtahaisesta ojasta S 920
Heraisesta lähteestä 1694
Lustista lähtehestä S 920

Syötelkää, juotelkaa

Päältä paljo palvokaa
AFillä soitteloo soassa

Vääntelöö väen seassa

Taauu maassa tappelussa 1694.

S o i k k o 1 a n Väärnojan Katin laulama l(i.'36 on

nniodoltaan jonkun verran poikkeava:

öj-5 A.

B
c,

.)4 A
B

55 A
B

56.

57.

5S.

59 A
B

60 A
B

61.

02 A
B

63.

64 A
B

65.

66.

67.

68,

69.

Onkaa näälii tuvassa.

Onka näälän permysii?

Mänkää te kahen kujalle

Ja kolmen koan ettee.

Riisu kka vävyn hep])oin.

Vävyn halli hankkikaa!
Tuntuu velloini hep])oine.

Se on velloini h(e])poine|,

Mikä on harjalta harittu.

Alle kankaan katettu.

.Vlle vaii)an akkeloitu.

Punapopona selällä.

Kultanioska poponassa

.

Viekää velloini heppoine

,-, Tallii takimaisee.

Seimelle etimäisellel

Tuokaa Tukulmin heinät,

Saakaa Saksamnaan hä-

ryet

\'(!lloin ]uiuran purtateeks,

2(, Kaaran katkoeltavaks.

Rallin haukkaelta\ aksi

Viekää \clloini liepitoinc.

Elkää vaa vii-ä viiloin alle.

Elkää räystään a loille I

,4 Vesi viiloista tulloo.



-'l'i Kehoitus saattamaan sulhuii licvuiicii suojaan.

Räntä tilkkini räystäliäs- Velloin Imlliii harjan pääl-

tä le,

Pnnai.sille i)oi)()nille.

Narvnsin Takaväljän kylästä:

Js^ii on valloni lievone; Ahavaisessa armollisen.

Kuivatti kukat kesällä Millä syötteli urroo.

Kuivuessa päivyessä.

Ja edelleen:

Mi on velloni heponen: Oja juoksoo olkapäillä,

Selällä liiero sinerti, Lälie läikkyy lautasilla.

Harjalla hänet niunniit,

V a t j a 1 a i s i 1 1 a kirjoitti Lönnrot runon 6 seuraa-

vassa muodossa:

Langokkoni, kullakkoni, Etkö pannut rässä vuota-

vaa!
Unohtin mälehtämässä, Eäntä vuuab rässäässä,

Kjsysymässä satsimassa: Kurja vesi kuuritsossa,

Kuhu pani velleni öbose, Kasab se utuset urstit,

Kuhn alli ainokkoni? liaukojeiseni lakanat.

Säeluettelossa on otettava ensin huomioon, että 1—

O

ovat yleissäkeitä. 13—16 on ollut ennen puhe. 65—66 on

muunnettuna tavallinen runoissa, joissa kiitetään syöttä-

misestä, kuten tuonnempana selviää.

Siirtyessämme Keski-Inkeriin emme tapaa kuin yhden

ainoan toisinnon G 132 a, Hevaan Tönttölästä:

Vävy upu uutukkainen Ottakaa vävyn oroinen

Kuin uus kanan munanen. Kultasoimelle kujaan.

Liekö näljä tuvass, Kultakukkia eteen,

Tjiekö näälän ])oikoloif Heiniä härykkähiä!

AJuulen en koko laajassa Keski-lnkerissä ole ranosta

huomannut jälkeäkään. Vasta Nevajoen pohjoispuolella on

säkeitä, jotka koskevat hevosien suojaan saattamista.

Aq 569 Lempaalasta:
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Vävyn kultainen oroneu Päälle kultaisen orosen!

Ta Hillin taluttakaa te. Vävyn korja kirjoitettu

Jotfei saa utu-satehet. Kujahan kuletetahan.

Ei tuule utuiset tuulet Kannetaan katoksen alle M

Samoilla tienoin on rekivirsi. joka nuiistuttaa jonkun

venan vävyn hevosen hoitelemista. Esim. Paraske 250:

.Syötet on tämä oronen Juolett on tämä oronen

Lessyin leivin, jjessyin kau- Heraisista lähtehistä.

roin

:

Tässä on siis vastine Narvnsin säehiettelossa oleville säk.

58. fiO. 02 B. 04 A:

Syötelkää velloiii licpoista Joottakaa v<^lloni liepoine

Pessyin kaiiroin. lessyin o(h'in Heraisesta lälileheslä!

Edelleen on Pai-asken runoissa (n. 250) \;i\ yii li('\()s«'n suo-

jaan saaltamisesla runo:

Viivyn ainonen oronen. Jott ei tuiskut tuisku vaisi.

Vävyn korjo kirjavainen Satais ei utu satteete.

Tallii talutettaane. Vieris ei vesi pisarc,

Kannetaan katoksen alle, Pääll ei ainosen orosen,

lioimet alle. loinuM i)äälle, Pääll ei korjon kirjavaisen.

Minkäänlaisiii runon lexciu-mistä liinnestä itään ei

saala parin \ iini<' \ uosisadan aikana ajatella, sillä Keski-

Inkerin sa\ akoilta ja ;iyi-ämöisiltJi täytyisi tavata jonkun-

laisia jälkiä tästä ninosta. etenkin kun sielläkin on tapana

saattaa sulhon hevonen suojaan. \'irossa runo tavataan

Virumaan .Irilnvin kililakunufissa lanlelaaji -):

') \i\ S icci.

^) il II I, |) '•<:', (n. f,:») )r,:i:\.



2 te, Tylöl ItTvehyttäväl sulhasia.

Lingukesed, langukesed.

Tängn kulia kaunikesed,

Äige te pahasta pang:e,

.Vro-e Avötke Ju wihastal

Las kiisJlen kuiilajalta.

.Mönel mielel inöisatellen:

Kuss on weljeni obiine,

Aneseni allikene,

Kanaseni kaora siiöjaf

Ärge wiige reie alle,

Eeie tolm on reie alla,

Ärge wiige nulitsalle.

Udu suur on nulitsalla.

Ärge pange räästa alle.

Eändas saab rää.sta alla!

Kata alli, mata alli.

Kata alli kangaaie.

Mata alli mantelille.

Vli-uiiiaan Haljalasta kirjoitetnssn runossa') on vielä

lisä:

Las" kiisinie kannatame: Wiige tallije niääle.

Kas on prnudil wendasida, Lateriie laugiikene,

Kaul kannns-jalgasida, Ette heinad, ette kaerad,

Kes päästab peiu hobuse^ Ette sulpi sun parane ^)!

Ärgä wiige j. n. e.

Voimmekin tähän jättää tämän runon kehityksen

seuraamisen saatuamme selville, että Länsi-Inkerissä osaksi

Hevaallakin ja itäisessä Virossa ranoUa on samansuuntai-

nen muoto ja että siitä Suomen rajalla inkerikoilla on jäl-

kiä. Karjalassa sitä edelleen tavataan. Runo on siis le-

vinnyt Karjalaan jo ennen äyrämöisten ja savakkojen

Inkeriin muuttoa.

Tytöt tervehyttävät sulhasta.

Kauneimpia ja taiteellisimpia runoja on tyttöjen

Länsi-Inkerissä laulama runo. jossa he lausuvat sulhon

tervetulleeksi matkalta. Runon huomaa helposti naisten

sepittämäksi, ^:illä siinä on siksi tarkka kuvaus kaikista

MH II !ri p 810 n. (29) 318. VM. näihin H II (J5 n. il4} 132

Siniuna, H II 8 p 769 ja H IV 4 n. 33 Ltiganuse, H II 8 n. 13 .Jöhvi

ja H II 8, 731 n. 13. — 2) Vrl. Kuusalu H II 34 p 196 n. 64 (225),

Marjamaa II 17 p. 89 n. 1 18.
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naiskädeii valinistamista sullion puvun koristeista. Morsian

ei ole sulholle vielä näyttäytynyt, hänen puolestaan tulee

tyttöparvi tervehyttäniään pöydän takana istuvaa sulhoa.

Tätä runoa on lukuisat kirjaanpanot. Xarvusista: 22, 400,

403, 1737, 2131, 2145, (2370), 2497, 2540, E 435, 445,409.

511, 523, 531. S 715. Lu 1595, Joenperästä: Ö04, 1090, Soik-

kolasta: 421. 2205. Rusenesta Gö 13.

1. Ter(v)e kuu. ter(v)e päivä yi.

2. Terve vasta(i)ne(n) vävyni (-ine) yi.

3. Vastuniaine(n) vierahainen (-hani) 22, 2497

4. Terve kuu kumettimasta 004, 1090, R 445
5 A. Päivyt päältä x)aistauiasta 004.1090

B. Päivä kulta ])aistaniasta R 445
0. Terve kuu yli ves(s)ien 004, 421. 1090
7. Tähti taivaha(n) tas(s)aine(n) 004. 421

8. Yli maije(n) matkalaine 004. 1090. R 435

9 A. Yli soien solkirinta 004

B. Terve soijntoin solkirinta 109()

10. Xiiku täliti taivaassa ]09('>

11. Terve, terve, veljyeni 400

12. Terve tieltä (teeltäs) tultuasi yi.

13 A. Matkaltas ajettuaasi yi.

B. .\rolta (aholla) ajettuasi 100. 403. Lu 1595
14. La niie kysyn kaunoitt<']e(n) 004. 1090

15. Perin pohjin poimittelen 004
10. Ken siun tiellä tervehytti A,i.')

17 A. Ken anto(i) arolla (aroille) kättä 22. 403, 004,2540,

Oö 13

H. Ja anto aholla kättii 400

(J. Ken antoi kerolle käyvä R 435
1). Ken anto haaroilla kättä 1090
E. Ken siulle antoi tiellä kättä K* Iti9

F. K«Mi matkalla lähetti R 511

IS A. Kun alta. päivä päältä 400. iU\ 13
B. I>n(»jnt tiellä tcrveliytti y.)^)

') Vivahduksina on: Kiii. kic. kuka. kii siis on, krn vaa,

siiniri, siun, siu, sun. sinnun (ecllä, tccllo. liclla ti-rv.hyttfii, terve-

hytti, ItTVehyft, terveytli. • *) Mnnntcliit: Jaiojt)i. laiojut. Luoja,

fcella. tiellä t-rv.livlfeli. |.tv.4i vi t i, I.tv.-IivI I .
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Looja autoi arroilla kättä G04

Luojiit antoi li[aaroilla] k[ättäl lt>9(>

Armolline anto(i) kättä R 4.35, 531, S 715

Luoja (t) luotehen alatse (nenä.stä) 400, Gö 13
Armolline anto kävvä 2546
Maariainen maan alat.se 400

Jumala' jo jen takanta Gö 13

Luoja istu luokan päällä R 531
^^molline ai«in päällä R 531

Terve kuu. terve päivä 1737
Terve vastaine vävyni 1737

Terve hattu päälaelta (t. pääsi päällä) \1.

Kypärä kymmene rubla 2131

Terve kypärä päästä R 469
Hiuksilta hiettömiltä 604, 1696
Päästä saivarettomalta (-ratto-) 1696, H 435

Silmiltä(z) repo sinine (sileä) yi.

Kulmilta(z) kunitsan nahka (rakka?) yi.

Terve misjurat päässä Lu 1595
Terve kutrit kulmillasi Lu 1595
Terve hiukset hatun alt' 2145

Terve hiuksed kulta-kudret 2497

Terve rätti kaulaltasi 2145, R 445

Terve kinta(h)at kä(j)estä (-ssä) yi.

Terve sormikkaat käessä 1696, 2497, 2546

Käet kintahin (-an) sisestä (-ästä) 403, 1737

Terve sormet sormikkaista 2497
Terve kirjat kinta(h)i(i)st(a) (-ssa) yi.

Terve kirjat sormikkaissa 1696
Ääriistä (-estä) ikona(n) kirjat 403, 1737
Itsestä ikonan kirjat 2131
Äärissä (Otsista) ik(u)ine kirjat R 435, 469

Pienet kirjat peukalo(i)sta (-ssa) yi.

Suuret kirjat kämmenill 2145
Terve ruoska kultasiima 403, 1696, 2145, 2497, 2546,

R 445

Kulta siima, vaski varsi 403, 2546
Terve ruoska v^aski varsi 1696
Päällä (Alta) kultasen kusakan 403, 1696, 2145.

2546 R 445,

Terve kulta(i)ne(n) kus(ch)akka yi.

Terve kussakka kuusi-rnblan 1696

19 A.

B.

C.

1).

20 A.

B.

21

22

23

24

25 A.

B.
C.

26

27

28

29

30

31 A.

B.

C.

32

33 A.

B.

34 A.

B
35 A.

B.

36 A
B.

C
37

38

39

40 A
B

41

42 A
B
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Päältä kauhtauan kale(r)van 403. 1737
Päällä viitan viieu uyblän 169ti

Päältä viitan viis.sataisen 2145
Päältä tuhannen tulupan 254t)

Tervo viitta viisi(n) nyblä (-in) 421. 1(>90

Terve viitta kultatoinii 2497
Terve viitta viije(n) (vii.si)-i-ubl(j)a(n) 2131, 254t),

E 435, 523

Päältä turkin (sunban) kulta karvan 1696, 2145
Kultasen kussa kan alta 2497

Terve turkki (suuba) kultakarva 403, 1696, E 523,

Lu 1595

Terve turkki 1000 nyplä 22

Päältä ryyiu kulta toimen 1696
Päältä (-llä) paijan palttinaisen ^) 403, Lu 1595
Terve ryyti kulta toimi 22, 1696. E 435
Päältä paijan i)alttinaisen 1696, R 435
Terve kauhtana kale(r)va(n) 403, 1737
Kauhtana kahekKa(n) nyplä (rubla) 22, 2131, 2546
E 435

Terve kauhtana kaheksin Gö 13

Päältä paian palttinaisen 1737

Päältä turkin kulta karvan 403
Terve paita (paltto) palttinainen yi.

Maaha(n) as.se (asti) aivinaine(n) yi.

Maahan asse markoitelle 1696

Xarvan kaaren kankahista Gö 13

Pihkavan pitkistä liuoista (iö 13

Hipiältä(s) hiettömältä(s) 403, 421, 1696, E 435, 469
Hibiälle hiettömälle 2546
Päivän paistamattomalta (-ine) 1696. E 435
(Kaikki) päiirmeet (ou) piluja täynnä 403. 1696,

1737. 2497. H 435

Kahet kirjat (kuvat) kauluks«'ssa (-issa) 403.1737.

2497. E 435
Kajrlusset kaj^lan ku\ ia K 523

Kulkun alla kulliteltu (iö 13

Bestä rinuan ristitelty 22. (iö 13

Päältä riiiUMU |><»iiiiit«'bu 22

'i ]{ 7t2'A <in vifla: faaOa sluiiih;iii kiillakarvaii - laulaja

oti ti''t\sti <T<'liflvksfss;i tiiiti sanonut.

43 A
B

D
44 A

B
C

45 A
B

46 A

B.

47 A
B,

48.

49.

50 A.

B.

C.

51 A.

B.

52.

53 A,

B,

54.

55.

56 A.

B.

.» 1

.

.5.S.

59 A.

P..

60.

61.

62.
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63 A. Hiiren tiet hiau perissä 1696
B. Hihan (-uz) simst (-ss) o(n) hiiren teitä 1737. 2145,

E 523

C. Hiiren teitä hihan snnssa E 435
D. Ihan suista sulkuteltu 2497, Gö 13

64. .Uta polven ijoimiteltu Gö 13
65 A. Helmoissa hepo kuvia E 435

B. Helmat on (täynn) hepo-kuv(v)ii 2145. 2497
66. Terve tuhanne(n) tuluppa (rupla) 2145. 2546. E 435,

445
67 A. Alla viitan viis-satäisen 2145

B. Päältä kultaisen kuschakan E 435
C. Päältä paijan[!] palttinaisen 2546

68. Terve saappa(h)at jalasta (-ssa) yi.

69 A. Terve sappaat vaskikannat 1696. E 445, 469
B. Terve vasket saappahista 403. 1737
C. Sa'an (ruplan) sappa(h)at jalass(a) 403. 1737. 2131

E 445
70. Kahet kannat saappaissa 1696
71. Terve sukat saappa(h)ista (-ssa) yi.

72 A. Terve vikkelit sukissa (-ista, -kkiist) yi.

B. Viiet vikkelit sukissa 1696. 2546
C. Terve kirjat sukista Gö 13

73. Jalat sukkien sisestä 1737
74. Terve kaksi kaasikkea (-ia. -ee) 1676. 1737. 2145,

2546. E 445. 523
75. Kolmet korvan vierellistä 1696, 1737, 2145. 2546,

E 445
76. Xeljän neittä ehteissä 1696
77 A. Terve kaikki saaja- (kaaso-) väki yi.

B. Terve kaikki saare-väki Gö 13

C. Terve kaikki teijen kansa 2546
78. Terve Moskovan molotsat 421, E 523
79 A. I^u(v)en-linna(n) is(h)vossik(k)a(t) 421. E 523

B. Iwolinnan isvossikka Gö 13
80 A. J^arvan kaaren kaupanmiehet 421

B. Xarvan kaaren kaupan poissa (rö 13
81. Terveheksi tervehtiä 403
82. I\aik*on suku suurta miestä Gö 13
83. Hienot herras väkeä Gö 13
84. Kaik(ki) on saajat saappa(h)issa (-hassa) yi.

85 A. Viejät verka-viittaloissa 1696, 2546, E 435
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B. Viejät verka vaattehissa 403, 1737. 2497
r. Vellot verka kauhtanoissa Gö 13

<S6. Yks" on lanko laapatissa 2145, Lu 1595
87. Kaasiket vävyn .sisaret Gö 13

88 A. Sisot silkissä hyvässä 403
B. Kaik on silkissä hyvässä Gö 13

89. Pyhäpäivän rätsinässä Gö 13

90. Itse saarut sam(m)etissa 403, 1690, 1737, 2546, (iö 13

91 A. Nii (kaikk". kuin) on kaaset (-sat) kengitetty 1696.

1737. 2546, E 445, 435, Gö 13

1>. Kaik(k) on langot kengitetty 2145
92 A. Kili hevoine (-set) ravvotettu 1737. 2145. 2546. R 435

445
B. Nii on 'iev(),«<et rauvotettn Gö 13

93 A. Xii on (kaikk) kaa.^en pää(t) siottn 1737. 2546, E 435
B. Kui(n) on kaason päät siottii 2145. Gö 13

C. Kaik(k) on kaasolla päät siottu 2145
94 A. Kui on (nii kun) miekan pää(t) niottu 1737. 2145.

2546. E 435

B. Xiin on (niinkni) raiekau päät niottu (siottu) (iö 13.

R n.")

2265 Soikkolan ^5äätinästä on hieman poikkeava:

Tere kun. tere päivä. Yli maien markkoi rinta.

Tere kuu yli vessiin. Yli soien sormus-sormi!

Päivöi päältä tanvahien,

2131 :ssä on myöskin kai)pal<'. jota ei ole sovitettu säeluet-

teloon.

Terve riKt'ätti riima-silmäl Tulit perttii(n) kui peleys,

Xojsid reestä ku reveys. Istusit lautaa(u) kui latikka.

.Xarvusi-Soikkolaa idempänä ei tätä ter\ ehyttamis-

runoa ole. Vain jokunen yksityinen säe tavataan Suomen

rajalla. Paraskella (n. 689) ja Aq 571 Ti('mi)a;tlasta:
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Xiin on kaaso kengitetty Niin on kaasen pää. nivottu

Kuin hevonen (ruuna) rauvoi-

tettu, Niin kuin miekan pä:i nivot-

tu 1).

Tämä vastaa säeluettelon (91 A, 92 A, 93, 94):

Nii on kaaset kengitetty Niin on kaasen pää (t) siottu

Kui hevoine rauvvotettii, Nii kun miekan pää(t) niottu

Vatjalaisiltakin on pari toisintoa. Lönnrotin kir-

jaanpanossa L 10, joka lauletaan »Morsian suvulle sulhasen

koissa», on vain muutama säe:

Terve langot vastumoiset. Terve teeltä tultuonna,

Vastumoiset vierahani, Eannassa ravattuannal
Esimeset teeni kjäviät,

Boreniuksen kirjoittama toisinto B 199 »Sulhaist ter-

vehtyttäis» on sitävastoin täydellisempi, vastaten parhaim-

pia suomalaisia ja virolaisia toisintoja:

Terve kuu, terve päivä, kaikk on saaja saappagoissa,

terve kuu ylimeridne, veejad verha viitoissa,

tähtitaivaatagadne! kusakkaiza kullatuiza.

Terve vävy vassumeine Terve kahsi kaazikkata,
vassumeiziza söveza! kaazikeized, maazikkeized.
Terve sarka saajevehta, livä velTe veerakkeizeti

ring rinna issujeital Tunnep se vävy väjessä,

Tullud on tuhatta meestä, sea selliee takaa,
saanud on sata hyvästä, vellei pihtojee välissä.

Virossa tavataan runo myöskin. Jo 1787 on Jul-

kaistu seuraava runo -):

Terre, terre saajokenne, Kes andis arrola kättef

Terre teelta tallamasta! Jummalteidteleterwestelles,

Kes teid tele terwestelles, Maria and' arrola kätte.

1) Vrt. Europa'Us I 476.

2) Ks. Neus: Ehstnische Volksliedcr, s. 273—4 A, ks. s. 4
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\'irumaan Haljalasta^):

Kes su teellä tervisteles, Keskmised klidide pöllud.

KesRP andis anilla kättä? Xee sinii teellä tervisteli.

Ärimised äia pOllud, Nee andid aruUa kättä ^).

Perimised peiu pöllnd,

•hl S;iur«Munaalla asti Poitleii Uiliht kunnassa ^) on:

Peukene. noorukene Kes andis arula kättf

Saavanani vanamikenel — Kuu teid teel teretas,

Kui tulite taane kodunta, Päe andi.s arula kätt.

Kes teid teel teretas,

Itse tervehtiminen ja tiedustelu, ken tiellä tervehytti.

on .siis yhteinen piirre Virolle, vatjalaisille ja Länsi-Inke-

rille. iSuLhon puvun tarkka kuvaaminen on erikoinen yk-

sinomaan L-I:n laulutavalle. Kulttuurihistorialliselta kan-

nalta huvittavia seikkoja ei runosta puutu. Sanotaan

esim., että sulhon maahan asti markoitellun paidan rinta

on ristitelty, kaulus kirjailtu kaksin kirjoin, hihat ovat

täjTinä hiiren teitä (kapeita ompelukoristeita), ja sen hel-

mat on koristeltu »hepoku villa». Kansatieteilijäin ratkais-

tavaksi jääköön, koska tällaista eläinornamentiikkaa Inke-

rissä on käytetty ja samaten, onko kauluksessa ollut me-

tallilankakoristeita. Pallasta sanotaan edelleen, että se

on Narvan kaaren kankalnsta. Pihkovan pitkistä Iinoista.

Vanha Pihkovan kaupunki onkin vuossadat ollut tiinnettn

«'rinomaisista pellavistaan, joten L-ln laulajat eivät ole

suinkaan lasetelleet omiaan. Ottajia verrataan ^loskovan

molotsiin, l'uven-linnan is(h)vossikkoihin. Moskovan mo-

lotsa lienee ninoissa peruisin niiltä ajoilta, jolloin Pietarin

kaupunkia «d vielä ollut. Tuven-linnan tarkoittanee täs-

säkin, kuten yleensä Inkerissä. No^jrorodia. ruven linnan

is(h)vossikat viittaisi siis siihen, että (ennen Pietarin perus-

M Ff 1 .5 Ii. (2'i'.| 2'i.S.

2) Vrt. II II 2
f..

370 11. 501 Lihuln. -
''i .1 "liiilliti kirjuil-

f;irii;i kuv;iii«:: V;in.'Kij;i |Hilm;Kl (fl II 18. 200).
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tamista) L-I:n talonpoikia oli Nowgorodissa ajureina — joko

sitten itsenäisinä tahi sen herran kuskeina, jonka alusta-

laisia olivat. Tällaiset piirteet ovat lisiä, jotka eivät olt^

kuuluneet alkumuotoon, koska niitä ei ole virolaisissa eikä

vatjalaisissa runoissa. Jo roomalaiskatoliselta ajalta lie-

nee peruisin sekä Viron että L-I:n: Luoja antoi arolla kättä

ja Maaria maan alatse. Luonnollisimmalta tuntuu silti,

että kuu ja päivä o% at alkuperäisempiä tervehtijöitä ja

l<uiilnval runon alkumuotoon.

Sulhasen puolen kiitos tervehdyksestä.

Nuodejoukon esilaulajat kiittävät joskus talon vä-

keä siitä, että tyttöparvi tervehdyksessään ylisti sulhasen

pukua ja hänen seuralaisiansa. Aivan yleinen häissä ei

kumminkaan näytä olleen tapa vastata tervehdykseen

kiitosru nolla, päättäen siitä, että tätä runoa on kaikkiaan

vain viisi toisintoa, Narvusista neljä: 403, 1739, 2465, E 447

ja Joenperästä 1697.

Ehjin niistä on Joenperän toisinto:

Suuri kiitos langolleni,

Pomassipo kullalleni,

Jotta kiitti vellojani,

Ylisti emäni lasta

,
Miku tähen taivaassa.

Kiitti tien tultuasi.

Mätkäisen ajettuasi!

Kysytteli, kannoitteli:

»Ken se tiellä tervehytti?»

I
Mie väite vastaelin:

»Luojut t[iellä] t[ervehyt-

ti].

Jumala anto liaaroilla kät-

tä.»

Kiitti hatun päälaella,

Hiu ksilla hiettömillä,

15 Päässä saivaroittamilla

,

Kiitti kulmilta kunitsan

nahan.

Silmiltä revon siliän.

Kiitti kintaat käestä.

Kiitti sormet kintaista

.

20 Kiitti kirjat sormikkaissa.

Pienet kirjat peukaloissa;

Kiitti ruoskan kulta sii-

man.
Kiitti ruoskan vaski var-

ren
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Päält<ä kultaseu kiisakan,

ä Kiitti kultasen kn sakan
Päältä viitan viien nyblän.

Kiitti viitan viisi nyblän

Päältä s|nnban| k[ulta|

k|arvanj.

Kiitti snnban kulta kar-

van

,„ Päältä ryyin kulta toinien.

Kiitti ryyin kulta toimen
Päältä paijan palttinaisen.

Kiitti x>aijfin palttinaisen.

-Maa ha asse niarkoitelle.

j5 H[ipiältä] h[iettömältä].

P[äivän] p[aistamatto-

malta J.

Kiitti saappaat jalassa.

Kiitti saappaat vaskikan-
nat,

Kahet on kannat .saap-

paissa,

Kiitti sukat saappaissa,

Viiet vikkelit s[u kissa].

Kiitti kaksi kaasikkia.

Kohnet k[orvan] v[ierel-

listä].

^[^Ijä] n[eittä] e[hteissäj

Kiitti kaikki lanjron kan-

san .

Narvusin toisinnoissa on eriäviä kohtia. 403:ssa on vain

säkeet:

Aittumnla lanfjolleni.

Kostu mala kullalleni.

Kilin se lanko meille laulo.

Kuin se kulta meille kukku.

Kuin se kiitti velloani

Ja kiitti emäni lasta.

Kiitti kaikki saaja-väen!

Kallivieren innossa 1 7.H9 on kiitossanana venäläinen »pas-

sipo» (Narvusin kylä n. 447 »spassibo») »Laulajalle langol-

leni». Joenperässä oli »kirjat» sormikkaissa, Xar:ssa kin-

taissa. Paidasta on niinkuin tervehdyksessäkin: Maaha
asse aivinaisen, Päärmeet piluja täynä. Kahet kirjat kau-

luksissa. Hi])iältä hiett(nnäl1ä. TTatun sijaan (ui li4()r):ssä:

»Kiitti saapkan jniälaelta». Samassa muistiinpanussa on

myöskin säe» Kiitti kussakin vööltä». 447:ssä: »Kiitti pal-

ton palttinaisen». Tällaiset vierailla sanoilla komeilemiset

ov^t omiaan todistamaan, miten laulaja runojen ra])peutii-

misaikana mielellään mättää niihin kaikke;i vierasta.minkä

ikinä taitaa.

Tässä kiitosrunossa on. kuten helposti hjiomaa. pelk-

kiä ter\'ehdysrunosta iiiiiunncltuja s-ikcilä. I';iilsi itse
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kiittämi.stä on runo siis edellisen toistamista, jolla laulajat

kylläkin saivat mukavalla tavalla uudelleen korostetuksi

pn kujensa komeuden

.

„Mistä tunsitte meille tulla".

Talon väki heittäytyy tietämättömäksi siitä, miten

sulhaskansa on tiennyt taloon tulla. Laulussa tehdään ky-

symys: Mistä tiesit(te) meille tulla ja annetaan tulijoille

siten tilaisuus kehua talon kuntoa.

Runoa tapaamme Narvusin kirjaanpanoissa: 403, 1764,

1913, 2376, 2412, 2453, 2513, R 417, 473, 474 (493, 494),

523, S 801. 853. Soikkolan: 419, 420, Joenperän: 1698,1699,

joista kaikkine muunteluineen syntyy runo:

1. La (miä) kysyn kannoittelen (-nattelen) 403. 1698

2. Perin pohjin poimittelen 3 698

3 A. Mistä (Kui, sie, työ) tunsit jneille tulla 403, 419,

2412, R 493, S 853
B. Miksi (Mist työ) tunsitta meille tulla 1698, 1764

4. Arvasid meil aijaa S 853

5. Meiän oville (uksilla) osasit(ta) yi. ^)

6 A. Veräjille (meiän) vierrä (-eteliä) 403, 1764, 2412,

R 474, 493
B. Tanhavalle tarkkaelitta 1698
C. Vierre meie veräjille S 853

7 A. Jo sie taisit ennen käyä 419
B. Jo työ taitoit enne kävvä R 523

8 A. Taisit ennen tallaella 419
B. Enne kävvä, eile kävvä R 523

9. Sykysyisellä lialla 419

10. Talvisella pakkasella 419

.Sulhon puolesta vastataan näihin kysymyksiin:

^) Muuntelut: Meiän, meijän, meijen ovelle, oville, ovi(i)lle,

ovehen, ovvee osasit, osasitta, osata.
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1. Lankoiseni lintii(i)sciu .1513. R 417. 8 801

2. Lanjiot (Lanko) liiumkkaisneni l*öl.S, R117. S 801.

3 A. .Mistä mie tunsin lankoseni 420

B. .Mist mie tiisin tänne tulla S 801

4 A. Mistä ovelien osasin 420

B. Tiisin tänne tallaella S 801

5 A. Siit mie (myö) (siellä) tunsin teille tulla yi.

B. Silt myö tunsim teille tulla 1099. 2513

C. vSiitä mie tunsin sieltä tulla

D. Siitä mie tunsin lankoseni 420

O A. Tei(j)ä(n) ()vi(i)lle (-11a) osata yi.

B. Siitä ovelien osasin 420

C. Teijen uksille osasin S 8(il

7 A. Teijen vierrä veräjille 1913
B. Veräjille vieretellä' 2412. R 493

8 A. Kukko laulo kulta harja 1913, R 474

B. Lanuon kukko kulta harja 403

(]. Kukko tuli vastaan kultaharja 2513, R 417

D. Kukko laulo kuuritsassa (kumeasti) 1699, S 801

E. Kukko laulo kukkulalla 2376
9. Lankoi katon kukkulalla S 801

10 A. Kana kaakk(u)i siemen kajila (kaula) 1913, R 474

B. Teili oli kana siemen-kagla 420

C. Kana tuli vastaa siemen kagla 2513, R 41 7

I). Kana kaakatti katolla 1699. 2376
E. Kana viisi varpahinen 403

11 A. Laulo lan<i'on ikkunalla 403
B. Lankoi:! n tuva katolhi R 471

12. Neitosen koin kohalla 403
13. Kulta -risti oli katolla 1913
14. Rautaristi räystähällä 1913
15 A. Koira haukku kom(m)iast(i) 1699. S 801

B. Koriasti koira haukkui 420
16. Lankoijeni kynnyksellä S 801
17. Lehmä myyki kulta sarvin 420
IH. Sika vinku kulta kärsin 420
19 A. Teiir oli kuusikko (koivikko) kujalla 1913. R 117

B. Teiir oli suuri kuusi kujan päällä 2453
2(t .\. Petäjikk' oli pelto-tiellä" 1913

IL Petäjikkö oli ])ellon i)äällä R 417
21 A. Katajikko oli kaivotiellä 1913, R417'

B. Suuri |iihl;ij;i <»\ ell;i 2453
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22 A. Uksilt (-ist) tuli (kävi) olue(n) haisu 2412, 2513, R 417,

474, 494

B. Porstuassa oluen haisu 40.S

C. Ovelt' otitt' oikuin haisut 2370
23 A. Veräjän (-Itä) tuli (oli) viina(n) haisu 403, 2513,

R417, 474
B. Viinan haisu oli vihmitsalla 420

C. Viiloist tuli (oli) viinan haisu 2412, R 493
24. Voin haisu, oluen haisu 420
25. Rukihisen leivän haisu 420
26. Otraisen oluen haisu 420

27 A. Tanhavalta taara (-in) haisut 2376, 2513, H 417

B. Tanhualla taari-haisu 403
28. Katoksest kaljan haisu 2412
29 A. Teiir oli vaskiset (verkaset) veräjät 2513, K 417

B. Teili' oli verkaine veräjä 2453
30 A. Teili oli rautaset saranat 1913

B. Teiir oli sarkaset (sakarat) sarajat 2453, 2513, R 417

Narvusin Kallivieren ja Kukkosien runoissa 1764 ja

2376 vastaavat morsiustytöt itse laulussa tekemiinsä kysy-

myksiin »Mist työ tunsitta meille tulla» jne.

Vai työ tunsitta siit meill

tulla:

Meill oli kuusikko kujalla

Petäjikkö pellon päällä,

Meill on verkaiset veräjät.

Meill on sarkaiset (saarnai-

set) saranat.

Vai tvö tunsit siit meill tul-

Uksiist tuli oluven haisu,

Veräjistä viinan haisu.

Vatjan kielen alueelta saamme muistiinpano-

katkelmista Aq 9, A 20 ja 27, (125 runon, jolla, kuten oi-

keanpuolisesta sarekkeesta selviää, on suomalaiset vasti-

neensa .

Kaasikot laulavat:

Unohtin mälehtämässä
(3 iis limassa, sacimassa (Aq

9):

Miss' siä tuuzit meilee tulla,

Mecl'd.'ee övvöo özata? A 26

ja 27.

La kysyn kannoittelen 1

Perin pohjin poimittelen 2

Mistä sie tunsit meille tulla 3

Meiän oville osasit? 5
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Vastataan:

Missä tusin teile tulla,

Tede' ö"wwese osasin?

Siitä tusin teile tulla,

Tede' öwwese osasin: (Aq

9 1)

Kukko laulo kulta-arja A 27

Lankoni rihe' ötsala Aq 9

Kultasölla kuuricalla A 21

Kana laulo kaunizkagla A
2G 2)

Langkoni wäräjä pälä Aq 9

Varez vaakku vahci-kagla

. Aq 9, A 27

\'ah6izöö katÖö päällä A 27

Aukkus koira rauta-kagla

Langkoni \väräjä iezä. Aq 9

Kui tulin taraa,

Nii tuli taarii aisu,

ÖvA^öö tulin, nii ohiöö aisu.

A 27

Miht niie tunsin tänne tulla o

Mistä ovehen osasin? 4

Siitä tunsin teille tulla 5

Teijan oville osasin: 6

Kukko laulo kulta-harja 8 A
Laukoi katon kukkulalla 9

Kukko laulo kuuritsassa 8 D
Kana kaakku i siemen-kagla

10

Laulo langon ikkunalla 11 A

Kdiia liaukku kom(ni)iasti

15

Laukoijeni kynnyksellä 10

Tanhualla taari-haisu 27

Uksist tuli oluen haisu. 22

Keski-Inkeristä on vain yksi toisinto, G 31

kylästä, joka kuuluu samaan runo-tyyppiin:

Konnun

Siin tunsin lankoseni:

Kultaristit olit ku kuroi).

Vaskiristit räystähilla.

Siit tunsin lankoiseni:

Pellol cl olven karttu.

Viinan karttu vihnitsass.

Siit tunsin lankoseni:

Keko oli keräperiin.

Si[itäj t[unsin] la[nkoseni]

Kukko lauloi kultaharja

Laukon kujan katol,

Sika tonki kulta kärsä,

Sotkit moijän sota orit.

Hevaan nino (P 5) tuntuu olcxaii kokouaaii toisen-

lainen :

'I Vatjank. A 2fi ja S 853 vastataan kummassakin, että ikku-

nan alla kasvoi omenapuu, yksi oli oksa omenapuussa, yksi oksalla

omena — joka kuuluu runoon, johon palaamme s. 302.

*) Ahlqvistilta on {AmA säe .soviteltu varikseen, senlahden.

että kana on siinä unohtunut, mutta todeiinäkrii.srsti on säkeet niin

kokoon sommiteltava kuin Iässä on telil\.
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Karsakkaalle kaarallees j.n.

e'),

(jatko sulhon sättimistä).

8iaii kärsä meille käyä
Meiän siiurehen saknhun,
Leviähän len.siohon?

(Jatkun sulhon moiftimisella

Kukapa siulle tietä näyttif

Sika siulle tietä näytti.

Porsas porttia avvais
Ruvekkaalle ruunallees.

T 304:

Kuule, sulho, kuin mie
laulan.

Perin pohjin poimittelen.

Kuin mie oikein opetan:

Mist' sie tunsit turnus tulla.

Loppupuoli on aivan samanlainen kuin länsisuomalai-

sessa Tuomaan runossa-). Liissilässä S 978 (Vri. T 333 ja

Kuprin runoa n. 30 Koprinasta):

Terve, terve, tien kysyjä. Porsas porttia avasf
Maankäviä malkkivatsai Läks se kääry kakkaroilt.
Mist sie tiesit tänne tulla"? Hyvä haisu piirakoilt.

Sikaks siulle tietä neuvo.

Siirtyessämme Itä-Inkerin pohjoiselle kulmalle Vuo-

leelle, Lempäälään ja Toksovaan, tapaamme edelleen ru-

non, nuitta vielä jonkun verran muuttuneena:

Lempäälä Aq 575:

Mistäs tunsit meille tulla,

Oron käännellä osasit?

Tästä sie liikuit linnan

teitä,

Kaaloit kaupungin väliä.

5 N'äit neion kasvavaksi.
Tinarinnan tiukkavaksi,

Paraske 229, 739, 744, 752:

.Mist sie tunsit meille tulla,

(Jron käänneUä osasit,

Meiän kuulun on kottii,

Kalervoo on kartanoone?
Sie kait yöllä yöjaloilla,

Meiir on portit pohjasess.

Pistit merkin pihlajahan.

Ristin honkahan hotasit.

Aloit syötellä oroista.

10 Jaloitella jaarikaista.

Hatullasi kaurat kannoit,

Alta soimen heinät syötit^)

Meiir on uuvet ukset ieess.

Tinaristit, rautarampit.
Pukinsarviset sarenat,

Hirvenluinen lukku eess".

8ie kait muuna muukalaissa
Ja emännän heimoloissa.

1) Vrt. Venjoelta Str 93.

2) Ks. Antero Vipunen 1908. s. 8-9.
3) Vrt. Saxbäck 137 ja 439 Vuoleelta, Eur. I 260 Toksova.
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iSie näit neion kasvavakse. Kultakaivo oi kartanolla.

Ilienotukan tuikkavakse, Kultakans' oli kaivon päällii.

Sie teit pirkau ])ililajaanne. Kujasill oli koivu kanto.

Kistin honkaan sic hotasit. Pciloll oi' petäjän kanto.

Iiistin riihen ikknnaane.

Vielä Suonien puolella on sama laulutai)a. tiakko-

lassa ja Kivennavalla lauletaan:

Mist .sie tunsit tuhma tulla. Sikakos siulle tietä neuvoi,

Sian k[är,sä] t[ien] k[ävijä]. Porsas porttia avasil Slöör

Oron k[ärsä] tien os|sasit]? III 40

Eur. I 348 Vrt. 1 350.

Vienanläänissäkin tehdään kysymykset, mistä sulho

tiesi tulla.

\'iiossa luno myöskin tavataan, \aikkakin melkoi-

sesti toisenlaisena.

Haljalasta '):

l*eiukene, poisikene. ^'ana taaldeii talujef

Kust sinä tiadsid seie tulla. Kus on oued loucndissa,

Oskasid iile oraste Karja ajad kan<:astessa,

Määrasid lilc mägcde. Pinud pikissa liuussa,

Seie suureje kiila je, Räiste otsad rättikusta,

Kahakkaie rahva-aie. Katuksed kana munista -)?

Piäne pennin<ri pereje,

Eräs Kadrinaii scurakMi toisinto •*) alkaa ('(hdlisen tavoin,

mutta jatku »i:

Näjrin neidu kasvamaie. Panin märki mätaeie,

Pärgapea iileuemaie, Ainii aia teibaeie ');

S<',st minä seadsin seie tulla, Sest siis teadsin seie tulla,

iSeie suureje sujj:uje, Neie suureie suguie,

Rahakaie rahvaaie. Kahakaie rahvaaie,

Kulda peenie ])ereje. Ku Ida ])eenie pereje, '

Vana taalderi tahije. \'ana faldeii taluje'^).

>) VII.Mari K.iskrniuiii v. I '.i I :{J l;.ljal,i. Uiilja. -^iVrl. Karl-

lus<Ti julkaisciiiaaii tdisiiitixin 'J2 ( Kalfvipne^jin kokoonpano s. XII).

^) Kisenin kokoelma r{647«, Kadrina. - *) Vrt. Karttunen:

Kalfvi fioegin kokoonpano, jossa on jiUkiliit teessä n. \'.i paitsi »niär-

ii\(l rnattaassa. Artnid aia teibaassa» vii-lii •)Tcfj^oii rislid Icrde |)eale».

S J. Mark. Haljala. Hutja ('.(XII 121.



232 Kysymykset ja vastaukset »kukalitse» ottajajoukko tuli.

Euuo, jossa kerrotaan, miten poika näki neidon kB.s-

vavan ja alkoi syötellä oritta, jolla menee neitoa ottamaan,

on yleinen Virossa ja Inkerissä, i) »Kosja laiil» nimellä on

Virumaan Kaijalasta nino:

Nägin a}ia, nägin aga, ven- Mustal nmidu kiunitusta,

nikene, Pihu pääl vein piäned einad,

Xägin ajia neion kasvamaie. Kamalus ma kännin kaurad,
Maast kui marjad töusemaie Ilma eide tiademata.
Akkin nasta oidemaie: Ilma taadi tiademata.
Syädin alli. jnadin alli.

Annin allille ramnda

Samanlainen hevosen syöttäminen on »Soikkolan runossa

»Olin orja vellolleni», jossa tyttö valittaa: Syöttelin isoin

oroa, Katsoin vellon kaarostaa, Heinät syötin helmasta.

Kakrat kahmaloisista -). Vieläpä Suomen rajalla Vuoleella

on säkeet:

Läksit neion nouantaane, Alt on soimen heinät syötit,

Pyyäntään on pyörykkäisen. Heinät kannoit helmallais,

Aloit syötellä oroista, Ilatullais on kaurat kan-

Jaloitella jaarikkaista. noit ^).

Tämän runon syntyä lopullisesti tarkistettaessa on

vertailussa myöskin otettava lukuun halki koko Suomen

levinnyt tuutilaulu: »Mistäs tunsit tänne (meille) tulla»

sekä Tuomaan runo ja myödyn neidon runo.

Kysymykset ja vastaukset „kukalitse" ottaja-
joukko tuli.

Morsiustytöt laulavat lyhyehkön runon, jossa tie-

dustelevat, mitä teitä ottajajoukko on tuUut taloon muka

1) III 182, 562, 2101. — Vrt. Harjiijaani H H 15 p. 59'.

n. '»92 ja p. 611 ti. 514

2) Parask.- 255.
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niin hiljaan, etteivät edes koirat haukkuneet. Eunoa ou

Narvusista toisinnot: 403, 1738. 1764. 1950. 2150, 2376,

2462, 2463. 2498, (2546), R 470, 473. 523, 531, 8 715, 901.

Lu 502, Joeupeiä 1700, 1701, Eugene Gö 13.

1. Lankoiseni, lintuiseni, 403, 1700, 2150. R 473

2, Langot liniiukkaisueni 403. 2150
3 A. La kyselen kannottelen (-ngottelen) 1764. 237«i.

R 473
B. Myö tahomnia teilt" tietä saalia 2150

4. Perin pohji(n) ])oiinittelen 17(^4. 2376. K 473
5. Kus sie oot tänne joutunt S 901

6 A. Kukalitse työ tulitte (-tta) yi. »)

R. Kukaliin oi tultavaine 2376
7 A. Mikälitse (-äälin työ) niatkustitta 1 73S, 1764. 2150.

2546
B. Kukalitse niatkustitta K 473

C. Mitä tietä matkustitte 403

8 A. Tulit(tak') (-eko) maitse vai meritse 1 700. l'1 50, 2376.

2498. 2546. R 523

B. Tulit tuitse (teitse) vai meritse R 531

C. Tulitto maitsi. tulitti meritsi S 715

D. Tootiiko maitse vai meritse 8 901

9 A. Vai tulit(ta) aitoje(n) alatse 1738. 1764. 2462. 2498.

R 531

B. Tulit(ta)ko (työ) aitojen alatse 403. Lu 50l'

C. Vai ait(t)oin a la itse 1700. 2150. 2546

D. (Vai) tulit(tek) aitain (-oi) alatse R 473. 523
E. Etkö aitain alaitsi 2376

10. Vai tulit(ta) peltoje(n) peritse yi.

11 A. Vai tarhoin takaitse 1700
Ii. Vai tulitti tarain tnkatsi S 715

12 A. Tnlikko Luojan tietä myöten Gö 13

B. Vai tulit luojan tietä myöte R 531

C. Vai tootii peltojen peritse S 901

D. Ktko p<^ltoin ]>eritsi 2376
1.3. Maariaiseii maata myöten (iö 13

14. Vai talloit tarhat meijän 1700

L5. Rihielit picntaraiset 1700

M Säkfcslä un iiiimiiiIcIiiI: kllkalit^' i kiikaliilsr i. kukalissc.

kiikaiiii. kiikaalin. tiiikillitsc tvu t. sie tulilla. Iulill<' I. hilil.
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K). Talloit iiieijän taimiloja 1700
17 A. Vai tulit .sorsa soita myöten (moite) 40.3, 1738

B. Vai tulit(teko) sorsat (-n) suota mvö(te) 1764, 2150.

2376, E 473
C. Vai tootii sorsan soota myyte S 901

18 A. Tulittek' marja(t) maata myö(te) 2370. K. 473
B. Vai tootii tedren teetä myyte S 901

19 A. Vesilintu vettä myöten (moite) 403. 1738
B. Vesilinnut vettä myö(te) 1764, R 473

20. Tulittek hiiret hirttä myöte R 473
21. Oravanna ortta myöte R 473
22. Ku ei kuuluut koiran haukkumista 1738
23 A. Eikö kellon helkkinää 1738

B. Kuu ei kuuluut kellojen räminä 1704
24. Eikö pillin piukkinaa 1738
25 A. Eikö kaasen laulamista 1738

B. Ko ei kuulut kaasen laulamista R 473

Tähän vastataan sulhasen puolesta:

1. Lankoiseui. lintu iseni R 470. Lu 502
2. Langot linnukkaisueni R 470
3. Sa(n)on teille tietäkseni (-see) 1915, R 470
4. Teille tietä- (tiitä-)mättömille 1915 R 470
5. Mikälitse myö tulimma R 470
6. Kukai itse matkustimme R 470
7. Emmyö tulleet hiiren hirttä myöte R 470
8. Oravanna ortta myöte R 470

9 A. Emmyö kui sorsat suota myöte R 470
B. En tullut sorsa soita myöten 403

10. Vesilinnut '(-lintu) vettä myöte(n) 403, R 470
11. En tult maitsi (-tse), enkö tult meritse 1915
12 A. En tul(lu)t aitojen alatse 403. Lu 502

B. En tult aittoien alatse (-i) 1701, 2463
('. Emmyö aitoin alatse R 470

13. Enkä tarhoin takaitse 1701
14. Enk on (tult) peltojen peritse 403. 2463, Lu 502
15 A. En tallant teijän tarhoja 1701

B. En mie rudvont rukihia 1915
16 A. Pilaellut pientaraisii 1701

B. Enko(o) tallant taimianne 1915
17. Susi ajjaa aitoin alatse R 470
18. Karhu peitoin peritse R 470
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19 A. Tulin luojan tietä myöte 1701. 2463
B. Mie tn Iin Ijoojan teetä niööt S 715

C. Myö tuliinnia Luojan tietä myö E 470

D. Jumalaisen tietä myöten 403
20. :Maariaise(n) maata myöte K 470

21. Jumalan ratoja myöten 40.)

22 A. Luoja oi lie luonut R 470

B. Luoja meillr' tien lupasi Lu r)02

23 A. Maariaine maa jakanut R 470
B. Maariaine maan lupasi TiU 502

24H3 päättyy: Luojud lounatta i)iteli. Armolline a(lria(a)ta.

Hikkaahan rukkiiliet talloin. Köyhän tovvot top.sottelin.

Tätä runoa olen tavannut L-I:n ulkopuolella vain

hajanaisina sakeina. Kysymys tulivatko ottajat aitojen

alatse vai i)eltojen i>eritse tavataan aina Vienan läänissii

saakka. Tarhojen ja taimien tallaaminen säk. 14—IG esiin-

tyi jo sulhasen ajamisesta (ks. siv. ir)7). Tämän ru-

non säkeistä tuntuu suuri osa olevan sepitetty nuiihin

lyyrillisiin ninoLhin. vaikka taitavat laulajat ovatkin ne

sovellujtaneet tähän häämenojen kohtaan ja saaneet siten

syntymään uuden runon. Säkeet 22—25: »Ku ei kuuhmt
koiran haukkumista Eikö kellon helkkinää Eikö pillin piuk-

kinaa Eikö kaasen laulamista '^) soveltuvat kylläkin tähän

häämenojen kohtaan, vaikka samantapaisia säkeitä tava-

taankin länsisuomalaisissa kehtolauluissa ^). Huono ru-

nomitta ja näiden säkeiden harvinaisuus viittaavat siihen,

etteivät ne saata olla kovinkaan pitkä-ikäisiä. Matkan

tiedustehivinessä tapasimme kysymykset onko mainen,

merinen tai soinen matka edessä. Tässä toistu \'at samat

;isiat. Ku nosta jää uirtena piirteenä jälelle vain kysymys

kukalitsf tyc» tulitte» siten että tulonne jäi meiltä huo-

maamatta ia \astaus: tuiimm»' tietii mvjttcn.

', Ks. Kurup. K 205

^) Myös Virossa samoin. -- '') K;i;ul<' Kioiui. Pulijohui liaa-

liifM. SUS.A XMII 2. s 12.
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Sulhon viipymisen tiedustelu ja vastaukset.

Kohteliaisiniksiin kiiuhiu, että sulhasta moititaan

.siitä, että tämä on viipynyt liian kaiuin. Tästä saadaan

aihe esittää, miten toivottu vieras hän on olhit ja kuinka

talo on ollut valmis hänet vastaanottamaan jo paljoa ai-

kaisemmin. Runo on sangen yleinen Inkerissä. L-I.-ssä

ovat sen useimmat kerääjät kirjoittaneet muistiin: Nar-

vusista: 56, 403, 1738, 1739, 1764, 1765,2147—2150,2460,

2498^ (2546), Tr 619, E 437, 446, 456. 474, 476, 490, 517,

532, vS 715, 739, 820, Lu 154, 155. 498. 502. .Joenperästä

1702, Soikkolasta: 422, 1635, 1674. Sitä lauletaan seuraa-

vin säkein:

1 A. Lankoiseni, lintu iseni 2147, E 476, Lu 502

B. Vävyeni. veljyeni E 490
2 A. Langot linnukkaisueni 2147, E. 476

B. Vävyni, emoni lapsi E 490

3. Langot uuvven uutukkaist 2147
4 A. La kyselen lankoiltani 1764

B. Myö tahomma teiltä tietä saah(h)a 2147
5. La kyselen kannottelen (kangottelen) 403. 1702,

1764, 2546, E 476
6. Perin pohjin poimittelen 1764, 2546, E 476
7 A. Kulm(n) viivy(i)t velvyeni E 456, 490, S 739, Lu 502

B. Kuhn viipy velvyeni (-nne^ -si) 56, 1702, 2546,

E 437, Ue
C. Mihi(n) (Miksi) viipy veljyenne (-vyennä) 403,1738,

2460
D. Mihi viipy teijen (-ä) velle (-o) 1764, Tr 619 E 476
E. Mihe (-in)\'iivyit velvyeen (-jyeni) 1674, 2498, Lu 498

8 A. Kav(v)astu hyvä kalanne (-nna, -si, -ni) yi.

B. Kauvastu(i)t (Kauvvossud) kalervuen(i). (-ein) 1674,

2498, E 456, 490, Lu 154, S 820

C. Kavvastuit Kalervoni S 739

D. Kavvastui teijen kalerva 2147
E. Kauvastu teijän kanerva E 476
F. Mihin kauastut kanani Lu 498

9 A. Vai (hän, sie) viipy (viivyit) viina-tiellä (-teillä) yi.

B. Vai te viivvitte viinateillä S 715
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10 A. Kau(v)iistii (-tilit) kayakkateillä 1) yi.

B. Kauvoksuite kJipakkateillä S 715

C. Kaiivastuit kapakan laoksi Lii 502
11. Vai kävi joka (ikä) kapakan 2147. 2498, E 476
12 A. Vai(n) joi (piti) joka (iki) pikarin 56. 1702. 2147,

2498, K 476
B. Piteli ikä pikarin K 446

C. Pillasit kaikki pikarit K 437

13 A. Joka (iki, ikä) kannun kallisteli 56. 1702, 2147,

E 446

B. Kaikki kannut kalli.stelit E 437

14 A. Viivyit, viivyit veljyein Lu 154

B. Vai viipy teijen vello 2147
15 A. Kauastnit kalervuein Lu 154

B. Kauan kaunoinen makasit Lu 155

16 A. Vai kysy hattua (hattuu) kyläst(ä) 403. 173S

B. Hattuu toisesta talo.sta 2498

C. Vai kysy kylästä kengät (viittaa) 1764. 2147
1 7 A. Sapsi (Lapsi?) saapast (-ppaat) naapurist(a) 403. 1738.

1764
B. Sapsit kyläst' saappahii 2498

18 A. Vain (hän) viipy viit(t)atutta r>{\, 1764. Tr 619. K
4 76. 490

B. Vai sie viivyit viittahees (-heis) 1674. H 456
C. Vai viivyit viittaa etsimää E 517
D. Vai sie viivyid viittasyyhy S 820
E. Vai sie viivy(i)t viittolossa (viittoissa) 249?<. Lu 154

F. Vai kysyt kylästä viittaa 2498
19 A. Kauvasteli(t) kauhtanuutta (-natta. -nolla) 56. 2498

Tr 619. E 476. 490
B. Kauastuit kaubtanahais (-öihin) 1674. JjU 154

(\ Kauvassuit (-<1) kauhtanois (-uasyyhy) E 456, s sl'0

1). Kavxastu' kauhtanutta 1764
E. Kysy kauhtanaa kylästä 403
F. Kypärää kylästä tuomaa E 517

-II A. Ki tuo (sie) viii)ynt viittoihees (viittahees) 1674.

R 156

H. Et s;i viipynyt viittnisii LuJ5l

'/ Säkcussa IIII kii'llisft vaililrhit: kaiivastu. ka-vvassu. kav-

VMSsiif. kavvastii kapakk.ttiflia. kapakka- kabakkatiflU-. -ti<>ilä.

t.-ill.
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C. Et sä viipynyt viittuiitta.si Lu 155
21 A. Kavvastunt et kauhtanahaas' 1674

B. Kauastunt kauhtanoihin Lu 154
22 A. Viitta seiso(i) viisi vuotta 1674, E 456, Lu 154

B. Viitta oli valmis viisi vootta S 820
23. Kauhtana kaheksa(n) vuotta (vootta) 1674, R 456.

S 820
24. Kyppäärä kynimenä vuotta 1674
25 A. Saappaat sata kessoja 1674

B. Saapukses sata kesoa Lu 154
e. Saappaat seitsemä kessää R 456

26. Tulappa (Turkki) tuhat, vuotta Lu 154
27. Tämän aikuen ajaksi R 456, Lu 154
28. Tämän tunnin tarpehfksi R 456. Lu 154
29 A. :viih«' viiv[yit] v[elvyeen ] 1674

B. Viivyit, viivyit veljuen Lu 154
30. Kauastuit kalervuen Lu 154
31. Vai viivyit(te) vimpoverkkoloi (-11a) (vimpa verkoil-

lasi 1674
32. Kavvastuit kalakuttu(h)u(n) 1674, Lu 154
33 A. Et t[uoJ vfiipyntj vimp[oi]verk[koloi] 1674

B. Et sä viipynt verkoillas Lu 154
34. Kavv[ostunt] (et) kalakutuhun 1674. Lu 154

35. iS^^äytä kättä kintahasta

36. Ku on sormet suomuksissa
37. Kätyet meren nniissa

38. Siit viivyit vimpav^erkoillas Lu 154
39. Siä (sie) (vaa) viivyit viinatiellä (-teillä) 1674, R 456.

. Lu 155
40. Kavvastuit kapakkateille (-tiellä) 1674, R 456, Lu 155
41. Oi vävy vävyjuveni 1764
42. Oi vävy kuvattu kulta

43. Vävy huolettu hopia
44. Miks et tehnyt kui lupasit 1764
45 A. Jo myö aikaa uottelimma 2498

B. Häntä aikaa uoteltii R 476
46 A. Äijäsi kukosta kutsu (i) yi.

B. Äijäs kutsu (uotteli) kukosta 2150, 2460. R .532

C. Äijis päivä noisekista S 820
D. J^uorikko (Neitone) kukosta kutsu 1702, Tr 619 R

476
E. Vet kukosta kutsutti i 2498
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47 A. Ämiiiä{s) kutsu(i) knuvalolla 403. 1738, 1764, Lu 502
B. Ämmäs päivä(n) vaietessa {-11a ) 2460, R 532, Lu 154
C. Neiti(i)iie (Neito) (kutsn) knuvalolla (-sta) 2460

2546, R 437, S 820
D. Äijä kutsu kuuvalolla 1702
E. Is vt kutsu kuuvalolla R 476
F. Ämmös vaati yö-(päiv') valost 2498

48 A. Neitonen (-inen) päivävalolla 403, Lu 502
B. Neito päivän noisiessa (vaietessa) 1764. 23 50

G. Neitos i)äivä lounahessa R 532
D. Neitine päivyellä 1738
E. Ämmä vaati vaietessa 1702. 254(). R 437
F. Ämmäs päivä vatkoseks S 820
G. Päivän valetikos vaaittii 2498

49 A. Muu vait (vet) suku (kutsu) nnirkinalla (-noilla.

-oissa, -aks) yi.

B. Muu suku suuni ksest 2150

C. Muu pere nnirkinalle Lu 154
D. Erayt kutsu murkinalle Tr 619

50 A. Jo on päivä lounahissa 1764

B. .Sie sulaine suurukseks S 820
51 A. Sie vast tulit meijelää 1764

B. 8ie (vad) nmrrat (mursit) murkanoisse (-inistä ) 1 702.

2498
('. Sie myöhästyit nuirkinoist' 2150
D. vSie vaa loottist lounahessa S 820

E. 8ie vaan illan vieremälle Lu 154

52. Luottisiit lounahisse 2150
53. Mihe myöhää mökkö viivyit 1674
54. Kavvan kaukkalo makkaasit 1674

55 A. Meitä nuoria nukutti 1674
B. Meitä nooria nukutti S 820

56 A. Hanoja uotell 'ssa 1674
B. Hinua hallia ootellessa !S 820

57. Suovarista vahtiessa 1674
55. Liha(t) Liha((l) lieme(li )e(u) lik(>(i)si(t ) 403. 1738,

R 176, S H20
5!». Kalat (-(1) kuivit (-d) kattilaa(n) 103. 1 73s. Tr 619.

R 476. S S20
.0. i'uflrot i>attoissa ])a loivat R 476
ti! A. Lienet lyöty väivyeni R 532

H. Lienet syöty |?| lehlyeni 1702
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62 A. Lienet tammeni tapettu 1702
B. Lienet pieni pieksetty E 532

63 A. Karsittu katajan oksat 1702
B. Kannettu katajavitsat R 532

<>i A. Harsittu lianen pajuiset 1702
B. Hankittu hänen (haju) paju(i)set 2150, R 437, 532

05 A. Millä pieni pieksetää 1702, R 137
B. Nyt liet, pieni, pieksettynä 2150

00 A. Maaha pannaan matala R 437
B. Marjut maaha painettunna 2150

07. Taimi maahan tallattunna 2150

Toisintoihin 1702, R 446, ^ 820, Lu 498 ovat laulajat

satunnaisesti yhdistelleet erilaisia säkeistöjä, jotka kuulu-

vat kokonaan toisiin kohtiin tai eivät muuten sovellu yllä-

olevaan säeluetteloon. 1702:ssa vastaavat kysyjät itse

tavallisilla inkeriläisen laulajan säkeillä: »Elkää panna pa-

haksi, Hos mie virren väärin lauloin, Sanat ristii ripasin»,

ja että »Vertasin vellovas, ^Soimasin emäsi lasta». Laulaja

vastaa sitten tekemiinsä kysymyksiin:

Ei se viivy viina tiellä Kavvassu kalan kuttuu,
Eikä kavvastu kapakka tiellä Ropsun ruoko mättäille,

Kyllä mie tiiän itsestäni. Haavikon apajan suuhu,
Ymmärrän syämmestäni, Vibiän virtoin vällii,

Viipy vimpa verkkoloilla. Oli pyitä pyytämässä.

Toisinto on Joenperästä. Tämän lisän laulaja Olena

Osipan nainen on ne kohdistanut sulhaseen, joka on tul-

lut Narvusista eikä Kattilasta tai Soikkolasta käsin. Ropsu,

Haavikko ja Vihiähän ovat Narvusin kyliä.

13 :n säk:n jälkeen seuraa (R 446) lisä:

Xäin mie eilen teijä vellon Humalassa hupsutteli,

Kabrion kapakan eestä. Pitkä piippu hampahissa.
Kui tuo tantsi tapsutteli. Kuola pitkin ])iipun vartta.

Nämä säkeet ovat tavallisia keski-inkeriläisissä sul-

hon moittimisrunoissa ja kuuluvat paremmin eri runoon,

joten ne tässä tilapäisinä lisinä sivuutamme.
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S 820 on lavallisten viipymiskysymysten (säk. 7—8)

jälkeen, siis säk. 41—44 tilalla:

Et muissa äijäs sanoja Etkä siilase sukusi.

Etkä äijäs etkä äniniäs Heltiäise heimosi.

Lu 498:n Vyötermaan laulaja on sälv. 46—-49 muo-

vaillut .seuraaviksi:

Ämmät .sinuu uottelivat Ennen kuun kumettimista.
Ennen päivän nousua.

Tarkastaessamme säkeitä, huomaamme, että 1—

O

ovat yleissäkeitä, 9—18 tavallisia erikoisessa lyyrillisessä

runossa, jossa neitoa varoitetaan menemästä juomarille,

joka jää kapakoihin kallistamaan joka kannun ja pitämään

joka pikarin. Säk. 14—28 esiintyvistä sulhon saappaista

ja viitasta on ollut puhe viitan ylistysvin-essä sulhon ta-

lossa. Säk. 46— 49 lauletaan jo sulhon matkalle joudutta-

misvirressä (säk. 26— 29), jossa yhteydessä ne mahdollisesti

on laulettu vatjalaisilla. Siihen kohtaan ne koko luonte-

vasti sopivatkin. Mutta tavallisenijjia ovat ne vasta mor-

siustalossa, jossa laulajien velvollisuus on huomauttaa, että

sulhanen muka on viivähtänyt yli jnääräajan ja kuinka

odotettu hän on. Säk. 58—59 tavataan kerran myöskin

sulhon matkallejouduttamisvirressä *). mutta tässä runossa

ovat ne yleisemmät, joten nekin voidaan katsoa tähän kuu-

luviksi. Mainituille runoille yhteisiä ovat myöskin säkeet

61—67. Matkalle .jouduttamisvirressii ovat ne yhtä yleisiä

kuin tässäkin. .Moh'iiii)iin ne kylläkin sopivat. Joudutta-

niisvirressä on kumminkin säk. 39—K): »lienet pieni piek-

setty, matalaine maaha pantu (lööty)». jotka eivät oikeas-

taan sovi .sulhon kotona laulettaviksi. Sulhasen kotiväki-

hän hyvin tietää, ettei sankaria ole pieksetty, nnitta mor-

M Ks. s. lii.

16
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siustalon väen sopii hyvinkin kysyä, onko sulho myöhäs-

tynyt siksi, että häntä on tiellä pehmitetty.

Tähän runoon kuuluvina jäävät siis lopullisesti tarkas-

tettavaksi säkeet 7—8, 14—21, 29—45, 50—60 ja toden-

näköisesti myös 61—67.

Vatjalaisissa runoissa ei monille säkeille löydy vasti-

neita. Kysymystä, missä viivyit, edustavat säkeet: Sie vii-

vyit velvyeni, Kaugasuit yvä kalani (L 5) ja säkeitä 61—67

vastaa, kuten jo matkalle kiiruhtamisvirressä on sanottu

vatjalaisilla: Viipyzit med'd'ee velline. Leed lyöty, leh-

tyeni, (Tapottu tammuoni), Maalö pantu, marjueni. Noo-

rikkö kutso, kukossa. Muu pere murcinassa, Äd'd'äs päivää

valgöttaza (A 22).

Seuraamme runoa Keski-Inkeriin. Hevaaita on toi-

sinnot P 3, 27 ja G 132 b ja luultavasti T 319, jonka laulu-

paikkaa ei ole mainittu. ISJ'iiden sisällys on seuraava:

Miksi, mökköi, myöhän nmi- Meillä kaali keitettiin

sit (viivyit), Sekä muille syötettiin,

Kauan kalkahut (kalkea) Kalat kuivit kattilaan,

makkaisit? Lihat liemeks manit,
[Miss sie kuksina kuleksit? Kukkoi kuivi riehtilailen,

Vai kävit viittaa kylästä, Paistit kiukaan palloit.

Turkkii toisesta talosta] ^) Etsi[t] sie viittaa kylästä,

Neitoni (Isoin) kutsu kukoist Kauhtanaa naapurista?
Emoin kutsui kuuvalolla, Rukoilit siä rukOiii,

Työ valutta valkeal. Kummartelit siä kussakkoa.

Moloskovitsassa on Kupanitsasta kotoisin oleva nai-

nen laulanut (Lu 16] 9):

Sulho, viljo veljyveini, Valkosia vaivuttaapi
Sulho, veljeni omani, Teitä uusii uotellessa.

Mis sie mökkö myöhä viivyit, Lihat hyytyyt. rokat jääh-

Kauvan katselit katala? t"'yyt,

Meitä nuorii nukuttaapi, Putrot patoihin paloit.

*) Hakasissa olevat säkeet ovat T319.
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Koprinan Koussulasta ^)

:

Mins' moukka iiiyöhää vii-

vyit

Kauan kaikkine makasit?
Meitä nuoria nukutti

Sinua, oUi. u otellessa

Sekä vavisten vahtiessa.

Kyllä tiien missä viivyit:

Kanavas oli kallallasi.

Vaalun päällä vatsallasi.

Olit julma juovuksissa.

Ottajii sie. olli, etsit.

Ealiattomat mies raniskot.

Kyllä niie tien missä viivyit,

Mihin sie kesäsi vietit,

Ko et raatanut rahhaa.

Olit ko kissa kiukualT,

Paholainen pankon pääll'.

Koprinan kaakkoiskolkalla Porisovan kylässä vii-

pymisestä lauletaan (S 1237):

Missä mökkä myöhää vii-

vyit

Kauvva kaunoine makasit?

Kuivit kukoi kiukuala,
Rillisilmäl ristivällä

Siunuu rili uotelessa ^).

Inki (2(>) on lj-I:n tapaan:

Lihat hyytyi, rokka jäähtyi, Kalat kuivi kiukuahan.

Ranta-alueella Tyrössä on tämäkin runo paljoa täy-

dellisempänä (Str. 1. 21. l'utk. 12. 83. Ku ::<Ck 88. Hn 8):

Sulho viljoin veljyeni.

Miss sie mökkö myöhää vii-

vyit?

Kauvan kaukehj makasitf
-Myö annetta outtelimme.
Koko yön käkköisimme.
Kaiken yötä katselimme.
Meitä nuoria nukutti
Sinnuu ollii u otellessa

•Fn varista vahtiessa.

Venjo<I1;i Str. 1 . 1 y. n

Kyl mie tiijen mis sie vii-

vyit:

Sie kait viittaa kylästä,

Kussakkoa naapurista.

Tyhjään ne tytöt sannoot,

Viitta siuir seisoi viisi

vuotta,

Turkki tuhat kessoo.

Liha hyytyi, rokka jäähtyi.

Paistit uunihin paloivat,

Kukot kuiviit kiukovaliau.

I. s;iiiiaan lapaan :

') Isiik Kuhn: Itik» rihiisil liaätavnt. - '^l \ rl . Kiipri r.o j;i

Sjiiiiikov.i. S,i;irinfii '.ts.
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Miss sie iiiökkä myöhään
viivyit,

Kauvaii kaukainen makasit?
Myö annetta uottelimme.
Koko yön käkkösimme,

Kaiken yötä katselimme.
Meitä nuoria nukutti
Sinnuu. Olli, uotellessa

Ja varista vahtiessa

.

Europaeuksen kokoelmissa olevissa I 508 ja 529:8sä

(vrt. Fol. III 3, n. 19) ei ole laulupaikkaa.

I 508:

Sulho Viljon veljyeni.

Miss sie mökkä myöhän viivyit.

Kauan kaunonen makasit?
Vain sie viivyt viitattuuen,

Tuhaelet turkittuuen?

Saat sie viitan Viittalasta,

Turkin meien Tuuterista,

Hatun m[eien] Hannulasta,

Saappaat m[eien] Saarelasta.

Miss sie mökk[ä] myöhänä
v[iivyit].

Kauan kalkkinen makasit?
Tapoit täitä turkistasi;

Suur[et] suuhusi valitsit.

Pienet pellon siemeneksi.

Tuskinpa lienee epäilyksiä siitä, että runo on lau-

lettu Tuuterin tienoilla. Siinähän sanotaan »meien Tuute-

rista» ja Viitta la sekä Saarela ovat niinikään saman seura-

kunnan kyliä.

Eur, I 529 on todennäköisesti Venjoelta:

Miss sie mök[käj m[yö-
hän] v[iivyit].

Kauan kalk[kalo] m[a kasit]?

Mist sie viimen viitan etsit?

Sait sie viitan viittalasta,

Paitarötkön Parrilasta,

Eoitun rukkaset käessä.

Kyll mie tieän missä viivyit,

Eipä viipynt viitallinen,

Tuhaelt ei turkittunen,

Viitta seiso viisi vuotta,

Saappahat sata kesoa.

Erikoisia lisiä, joita ei muissa tavata, on Häyhäsen

julkaisemassa Venjoen häätapakuvauksessa '). Se on ehkä

kokoonpanoa:

Miss sie mykkä myöhään
viivyit,

Kauvan kaunonen makasit?
Meitä nuorija nukutti

Sinnuu ollii uotellessa

Ja varista vahtiessa.

Virka, virka missä viivyit.

Viivyit, viivyit viitatutta.

1) Pietarin Lehti 1H79.
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Ja tuhajit turkitiitta.

Potefkata sie polonon.

Viilsit viitta[a] kylästä.

Tiirkkii toisesta talosta.

Tul suloinen suntak an nm.
Koputit kossakkoja.

Xaputit nelisniekkoja.

Komu naata konttiloja.

Sukkeit sukkapuikkoloja.

Kelle kenkärontkoloja.

Kait kauno kapakan ees.sä.

Haastoit rahterin rapuilla

Paraske on laulanut

Missäs vello viikon viivyit

Kauvastuit emon kananen?
Sie et viipynt viinatiellä,

Katselt et kapakan eessä,

•Ia toisin:

Puhfettahau sie poloinen.

Tuossa tantsit tartustelil

Ilman paijata pakana.
Sulhoi rukka, kutroi tukka,

Sulhoi sormuksen näköinen,

Kyir mie tiijen mis sie vii-

vyit.

Kyir tiijen kysymättäni:

Tullit häihin heimolaiset.

Äyrämöinen änniiii tantsi.

Kekko rinta reksutteli,

Kotit kolkkivat jaloissa.

(1139):

Puo'in eessä et potristeltu.

Siel viipy vellosein:

Matka pitkä, tie kivikko.

Hevonen vähäväkinen

.

Kaali kiehu kaiken yötä.

Liha liemeksi likosi

Vcllostain (»otellessa (Parn2lj*

ja .SH4).

Xoimme siis sanoa, että runo Jj-l:ssä on kehittyneim-

mäsiiä muodossaan. Mutta jos tarkastamme toisintoja yk-

sityiskohdittain, huomaamme, että sisältöön katsoen ta-

vataan Xarvusista \'enjoelle saakka ne kohdat, jotka ar-

velimme varsinaisesti tähän runoon kuuluviksi. Mutta toi-

sinnoissa lienee vaikeata osoittaa sellaisia kiinnekohtia,

joista voisimme päättää, että runot o\nt l<nlk('ntnneel liin-

nestä itään tai päinvastoin.

Viron [»uolella tapaamin»' i-niiou m>(»skin. \ iiu-

maan Haljalasta '):

Ku'\i te"«' kaiiaks Niihisilc? Kalad keesid katelassc.

Meie anumi ootasime. Kas on teil hobu väsiuHfi.

Kuke laulusi kuulasime. \'ai (ui tel};i teele jäänud?
Lihad Ummmcjc lijrusid.

») II l\ I.IC: n. 10». H II <) |,. 804 n. r,52. vri, II II I \>. I7'i

11. 2'48. II II H. |:{7. hääla|»;ikiivan.s: Vana ai^^n»- jhiIuim (irimk,

.Irtlivi Kis.-n •>'JK|, \ii:iil;i. 11 II :iH. ',i\H n. :W2 .
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Tcti:

Peiukene, poisikene,

Ku s sa nii kana wiibisid?

Ju meie ammu ootasime,

Kuked laulid kuusi korda,

Kanad kaarutid määlla,

Ise soime seitse korda,

Liliad leemeje ligusid,

Kadrinassa. kysytään -)

Voi on piJgus peiupois.si,

Voi on illuko isamehe naine.

Kalad keesid katelasse.

Oh sinä petis peiukene,

Kawalik oli kaasakene!
Kas oli obu wäsinud,
Wöi oli regi lagunud,
Woi olid sandid saaja nai-

sed 1)?

Voi on peign jopastanud?

Tartumaalta^):

Peiokene, poisikene,

Kuliu teie kana viibisitef

Meie ammu ootasime,

Kuke laulnst kuulasime?

Kas teie hobu väsinud.

Kas teie regi lagunud,

Voi teil täkkii tömpi jalga *)

Viron runoissa on siis vain L-I:n säkeet 45, 53, 58—59.

Viron runojen syyttely väsyneestä hevosesta tavataan

Inkerissä ja Karjalassa runossa, jossa pilkataan sulhoa,

sanoen, että nähtiin, kun sulhaskansa tuli huonoine he-

voskonineen ja samansuuntainen kuin virolainen on äsken

esitetyssä Parasken runossa loppusäe: hevonen vähäväki-

nen.

AVirumaan ja koko Inkerin yhteisiksi piirteiksi jää

kysymys, missä sulho on viipynyt niin kauan ja että häntä

on jo varhain odotettu, joten nyt ovat lihat liemeksi

Uonneet ja kalat kuivuneet kattilahan. Usein on tähän ru-

noon liittynyt moittiminen, että hän virpyi kapakkateillä

joka tavataan myös sulhasen moittimisni noissa.

M H II 9 a. 652, vit. H II 2 n. 158: H II 38 (139) n. 49; H II

38 (262) n. 134 Maijalasta. — 2) H II 38,(439) n. 264 Kaarinasta.

— 3) H II 50 n. 2, Kursi ja Laiuse. — '*) Vrt. Kuusalu II .'^i p. 221 n.

259 ja p. 659 ii. 900.
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lastauksia viipymisen tiedustelluin on toisinnoissa

:.r.. 403. V2'2. Ifi.Sö. 1739. 1765. 2148. 2149, 24«;i. H 146.

474. 499. Tr 619, S 71.'). 739. Lu 502.

1. Kui se (tuo) lanko meille laulo 1765. K 474

2. Kui se (tuo) kulta meille kukl<u 1765. E 474

3 A. Kui se sano velloani 1765
B. Kysytteli kannotteli E 474

4 A. Kui se sano. kui se soimas 1765

B. Peripohji i)oiniitteli K 174

C. Kui tuo kysy velloani 1739

5 A. Mihi viipy velvyeni 1739
B. Kuhu viipy meijä vello E 474
(". Sano: viipy viinateille 1765

6 A. Kavvastu hyvä kalane 1739
B. Kavvastu kajjakkateille 1765
<'. Kavvastu meijä kaneiva E 474

7. Lanko(i)seni. lintu(i)seni 56. 403, 2148, Lu 502
S. Lanj-ot (-^on) linnukkaisueni 56, 403, 2148
9. Isoni isotut langot 56

10. TTautojaiseni halatut ~)C)

11 .\. Sa(n)on teille tietäk.senne (-ni) 56. 403. U 47 1. 490

B. Saomme tiele tietä kseni 2148
12. Teille (tielle) tietämättömille 2148
13. Kuhun viipy velvyeni (veljyeni) 56. 403

14. Kau(v)astu hyvä kalani 56, 403

15. Lankoiseen, lintuiseen 1635

16. BIkää te pahaksi panna 1635
17. Hot miun viipyi velvyeen 1635
18. Kauvastu hyvä kaloin 1635
19 A. Ei tuo viipynt velvyeni 1739

B. Ei viipynt meijen vello 2148, Tr 619
20 A. H^i (se, tuo, hän) viipyn(y)t viinateille (-tiellä. -tielle,

-teillä) yi.

]>. Kn (raie) viipynt viinateillä (-tiellä) S 715, 739, Lu 502
21 .\. Ka(u)vvastun1 (ei) kapakkateilh- (-tielle, -ä, -teillä)

vi.

H.. Knkä kammostunt kapakkateillä S7Jri

'. Kn kavvastunt kabakkatiellä S 739

l>. Kauvastunt en kapakan luokse I^u 50j

2L'. Ei käynt ikä kai»akkaa E 4 71

23. Ri pitänt ikä i»ikarii H 471

24. .loka kiimioi k:illi>1rlliii i: 17 I
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25. LaMk<)st'n[iJ. lintuseni 56

26. >Saoit, viipy \ iitatutta 56

27. Kaiivasteli kauhtanatta 56

28. Ei mi(n)un viipynt velvyeni 56, E 190

29. Ei viipynt emäni lapsi 56

30. Ei kysyn(y)t hattuu kylästä 403, 1739
31. Sapsin(u)t saapast(a) naapurista 403, 1739
32. Eikä (se) viipynt viittatutta 56, 1635, 2148, Tr 619,

R 446, 474, 490

33 A. Ka(u)vvastellu(t) kauhtanatta 56, 2148

B. Kauvvastunt ei kauhtanalta (-atutta, -nuutta) 403,

1635 Tr 619, R 446, 474. 490.

34 A. Miun emyt, vana emoni 56

B. Iluolev' oli meijä maama R 474

35. Vana mamma vaaliani 56

36. Teki viita(n) vellolleni 56, R 474

37. Kauhtanan kalervalleni 56

38 A. Teki viitan 5 vuotta 56

B. Viitta oli tehty viisi vuotta R 446

C. Viitta oli tehty viisin langoin 422

39 A. Kauhtanan kaheksa(n) vuotta 56. R 446

B. Kauhtana 8:in langoin 422

40 A. Viitta seiso(i) viisi vuotta 422, 1635, 1739, R 490

B. Viitta on seissut viisi vuotta R 474

C. Jo oli viitta viisi vuotta 2148
41. Kauhtana kaheksa(n) vuotta 422, 1635, 1739, 2148,

E 474. 490
42. Tuluppa tuhanne(n) vuotta 2148. E 474. 490
43. Kypäräinen (kypäärä) kymmen vuotta 422, 1635, 1739

44 A. Saappaat sata suvvee (kessää) 1635. 1739
B. Saapukka sata kesoja 422

45. Viitta maksaa viisi rupljaa E 474
46. Kauhtana kaheksa rupljaa E 474
47. Tuluppa tuhanne rupljaa E 474

48. Kypärä kysyttelee 422
'

49. Saapukka saltsittaa 422
50. Joko mun kasvoi kantajaani 422
51. Yleni piteliääni 422

52 A. Tuo (Miun) viipy velvyeni 1739. Lu 502

B. Jo miun viipyi veljyeni 422

53. Kauvastui Kalervoini 422

54 A. Viipy vimpa(-oi) verkkoloilla(-lle) 56. 403, 422,

1739, 2461, Tr 619
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B
C

.)5 A

B
C

56 A
B

57

\
.

A
B
r.

i>.

58 A.

B.

59.

60.

Viipy vello vcrkkoloilla 2149

Viivyn emon ha v van päällä '214S

Ka(u)v(v)astu(i) kala(n)kn'nl.la (kutuille

56, 403. 422, 1789, Tr 619, Lu 502

Kavvast' kala-nierellä 2149. 2461

Kazvatlajan kalman päällä 2148
Kävi (oli) pyitä pyytämässä 403. 1739

Ei voinut kotona olla 2149

Hautojaisen havvan päällä 2148

Kävi hanii hankkimassa 403

Oli hankkima s hanoja 1739
Lohiparven loiskinasf 2149

Ku()ri(i )aisen kuopan j)äällä 2148

Neiti.sen väen varaksi 1739

Kalaparven paiskinast 2149
Sinni viipy meijen vello 2149
Kavvastn meijen Kalervo 2149

kvitiii n)

Lisiä, joila cniinc oh' ottaneet ylläolevaan säkeist(")ön.

on toisinnoissa 1635. 1765. S 739, 816, Lu 502. Soikkolau

Väärnojan toisinnon (16.")5) \iittaa koskevan osan esitim-

me jo sulhon viitan ylistyksen yhteydessä '). Mutta si-

täpaitsi on siinä lisä, jota ei muissa L-I:n toisinnoissa ta-

vata:

.VFiun viljct velvyeen

Tänä aannina xaiiaana.

Ku varraa kukko lauloi.

Sit enne miun emoni.

Varahammas velvyeen

Kuningasta käi kutsumassa.
T*ajaria käi palvomassa.
T\ilt ei kutsuen kuninua-

Kikii pah (MMI |>aijaaiit.

Kuningas kuvvaa antoi.

Paijaari paijaa lähetti.

Xii kui on miun velloillaan

Kuninkaan on kuume päällä,

Paijaarin on paita päällä,

Xii)»ä jiaistoi paijan kaglus.

[\u paijaarin paijan kaulus.

] 765:ssa on Ison tammen runoa. \astalaaM. että suIIk»

viipyi sen vi-(»ksi. että:

I IS.
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Kasvoi taiuini tanvahalla. Oksat vellon olkapäille.

8uuri puu oven ettee, Kons se puu puotettii

Oksat mettä melitäväiset. Ja se tammi taitettii,

Puuju[u]ret puna olutta, Siis se vello tielle pääsi.

5 Ladva luokkaha tapaisi,

Säk. 5—9 ovat sovelletut, ehkä sepitetytkin, tähän yhtey-

teen, sillä Ison tammen runossa niitä ei tavattane ^).

S 739:ssä ja Lu 502:ssa ovat laulajat sotkeneet, edel-

liseen kolme säettä. joissa sanotaan, että langon laavitsat

eivät ole väärät, vaan, että vävy on sivuista väärä. Se

kuuluu sulhon moittimisrunoon. Lu 502;ssa yhdistetään

vastaukseen, että sulho viipyi vimpaverkoilla ja kalanku-

dussa: »Siiat on silmistä siottu, Hevoit hirtti hampahista.

Kyir on lohta leikattihin Tämän aikuen ajaksi, Tämän
tunnin tarpeheksi.» Nämä säkeet tapaamme tuonnempana

huhmarellekäynti-runossa, jossa ylistetään niitä ruoka-

varoja, jotka häiden varalle on aitassa.

Narvusin kirkonkylässä on vielä (S816:ssa) seuraavat

säkeet, jotka , eivät sovellu yleiseen runomuotoon, vaan

tuntuvat tilapäisesti sovelletuilta:

Meill oli viitta viisi vuotta. Ei katsont kapakkateetä.
Kauhtana seiso kaheksa vuot- Vellon ei vitsalla ravanut.

ta Olen kortee kosketellut.

Aitan orrel ollessa. Lintu aijalt ei liikuttanut.

Vello ei katsot kapakkaa. Kana aijalt ei kakahuttant.
Ei piellyt pikaria.

24()l:ssä on viipymisen esteenä pari säettä orvon sul-

hasen (morsiamen) runoa:

Ei no isyttä ilmalla, Hoz leemee lihad likosivad.

Ei olt taattaa tammella —

•

Kalat kuiviit kattelava.

H e V a a 1 1 a lauletaan (P 4 ja 30):

^) Ks. K. A. Franssila, Iso tammi, säeluettelot siv. 113 131.
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Lakeaist lankoiseen,

Liukkahaist l[intiii8epn].

Elkää pahaksi panna k,

Jo.s minn viipyi velvyeen,

Kavvastui kalervneen.

.Myöhästyi erä emmoin.
Ei viipynt viitaltuecn.

Kauvastunt ei kauhtanata.

Ei oo kylän sovilla

Eikä valloin vaattehilla.

Viitta jo seisoi viisi vuotta •).

Saappaat sata kessooa.

Kuusi vuotta kussakkain.

Siilien viipyi velvyeen.

Kuningasta kutsumaan.

Pa Jaria palvoessaan.

Tulhit ei kutsuen kunervoi.

Palvoen hyvä paijaari.

I'()join nuoren nuoteheen.

Siihen viipyi velvyeen.

Nii oli tänne tullessanne;

Joki juoksi jorkovasta,

Neva niemen takkaani.

Oli seppoi seltsässänne.

Takkooja tarakassanne.

Si]»ulista silloin teimän,

Laukoilieinoista lasinian.

Nii oli t|änne] t(ullessanne|

Ja tänne ajaessa nnek:

Vesat kasvoit velloin tielen.

Tammet tiellen tammueen.
Oli sep])oi seltsässänne,

\'esat leikkoi velloin tieltä.

Tammet tieltä tammueen.
Katajat reen pajusta;

Siit vast pääsimän tnlolen.

Siihen viipyi velvyeen.

Keski-Inkeristä ei ole paitsi näitä Hevaan toisintoja

muita kuin Euro])aenksen luultavasti Venjoelta kirjoitta-

ma I 529:

Eipä viipynt velloseni.

Ei tuo viipynt viitallinen,

Tnhaelt ei turkit tunen.

Viitta seiso viisi vuotta,

Saappahat sata kesää ^)

Siinä viipy velloseni:

Suku oli suuri kutsuttava,

SjukuJ s[uuri], leviä leijio.

Kuninkast oi kutsumassa.

Pajaria palvomassa;
Kuningasta kutsu viikon,

Pajaria ])alv() kaksi.

Kuninkaan ja pajarin kutsumisen tai)asiniine jo Soik-

kolan toisinnossa 1H.'^.5.

Vatjalaisessa runossa on sainaMlaj»;un('ii piiiic kuin

näissä Soikkolan ja Keski-Fnkerin toisinnoissa:

Kuningat nimesä anto, Kuurossi kullalleni.

\'ajari yvät sopasa. Päiväässi ]»ääskylleni. (..

M f 'iissä iiii cruicn viilan ylislysvirrcssii {'sittlty kuvall^.

iriilcn isniarfii isoin rnennrssä aittaan, viitta ja saajipaat |Miii(livat.

Ks. siv. 120.

*) .IiUi'||y jiillvaisfiiiHt t;i viit;in ja saa|)|iait I cii |iiilirlM aitassa.
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Virossa runoa on useita toisintoja.

Kadrinassa lauletaan:

Virumaan

Ei olnud liobu väsinud.

Ei olnud regi lagimud,
Ei old laisad pulma poisid.

Meil oli tee tiideline,

Tiideline, täädeline,

Mäeline. mättaline,

Kiviline. kanduline.

Kivi juured,kannu juured,
Puu juured, pedaka juured,
^feil olid sandid saaja naised,
Pudeiiemas pulma. naised M.

Toisessa Kadrinan runossa -) vastataan:

Ei ole sandid saaia naised.

Ei ole pilgus peiupoissi.

Ei illuke isamelie naine.

Ei ole peigu jopastanud;
Tee oli pikka. ilm oli kiilma.

Ja Haljalassa ^):

Ei olnud liobu väsinud.

Ei olnud regi lagunud:
Meie tee oli viidakuine.

Viidakuine, käänikuine.

Jöhvin seurakunnassa:

Minu elia veljekene,

See oli piissile plirada.

Käsirauale käreda.

Lasi teelta tedre parve,

^Väike-Maarja -^j:

Ei me kaua teela olnud.

Ei me eksind heinä teela.

Ei me puutund puie teela,

Ei me vaatand metsä teela,

Ei me söitend sooda teeda.

Sooda teeda sitta teeda.

Ei me möötend maada mööda,
Ei me käinud kuusikussa.

Arulta araka parve,
Pii ii parve pöesaasta,

yiis me kauast viibisime,

Viibisime, vÖibusime *).

Teder oli teerajalla,

Motlus metsä keskeella,

Teder, meida lioosta hirmu ta-

nud,
Mötus langu rongi viivitainid

Meie tulame kirikusta,

Kihelkonna koplista,

Tolmusta teeda mooda.

Turtumaa. Kursi ja Laiuse ®):

M 11 11 38 (468) n. 302, vrt. H IV 1,167 n. 108 Haljala. -
•-) H 11 38 (439) n. 264. -— 3) h III 2 (277) n. 158. — *] H H 1 p.

174 II. 248. - ri H n 12. 262 n. 99. — «> H 11 50 ii 2.
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Ki teiiia hobu vä.sinud. Kargut venua kaera sööja.

Ei temu rep laguiiud. Senna viibis vennikene.

Ei tema täkki) tömpijal^a. Kiibari koheudamaie.
Ega teraa ruuna rähmä siima. Kaasakeste kergitama.

Tetre lenda s tee alusta. Xoorikuta nntkutama.
Parti hallika pajusta. Pärgi peale seademaie.

Hirmut vennani hobuse.

Voimme siis sauoa, ettei L-I:n ja siihen rajoittuvien

Viron toisintojen voida katsoa olevan senlaisia. että saat-

taa väittää Viron runojen myöhäisinä aikoina kulkeutuneen

Inkeriin.

Runoissa, jotka sulhon puoli laulaa vastaukseksi vii-

pymisen kysyntään, ovat kuten säeluettelosta selviää (säk.

1—33) yleissäkeitä ja morsiamen puolen esittämien kysy-

mysrunojen säkeiden kertaamista sekä toistamista kiel-

teisessä muodossa. 34—51 tavataan kysymyksissä ja sul-

hon viitan ylistysvirressä. ^lorsiamen puolen laulettaviksi

eivät myöhästymisen kysyntärunon säkeet 20—28 sovi

niin hyvin kuin sulhasen puolen vastaukseen. Kysyntävir-

teen kuuluvat yksinkertaisesti säk. 18—19: »Vain viipy

viitatutta. Kauvasteli kauhtanuutta». sillä onhan epä-

johdonmukaista, että morsiamen suku. moittiessaan vii-

pymistä, menee tekemään selkoa siitä kuinka kauan vie-

raan viitta on ollut tätä tilaisuutta varten valmis ja miten

se on syntynyt. Viitan ylistysvirttä ei voi laulaa muut kuin

sulhasen puoli. Säkeet 20—28. jotka esiintyvät neljässä

viipymisen kysynnän toisinnossa, ovat laulajat siis oike-

astaan vain tilapäisesti sovittaneet morsiamen puolen lau-

lettaviksi.

Sulhon jHiolen selittelyksi, miksi ovat kauan viipy-

neet, jää siis. kun kielteiset nuiodot jätetään syrjään, säk.

52—.58:

Tuo viipy \»-ivyeni. Kävi pyitä pyytämässä.
Kauvastui kalervueni. Kävi hanii hankkimassa
Viipy vimpa v('rkk(>l(»illa. \citis»'n viicn varaksi.

Kauvastu kalan Un*iilla:
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„En tult teijen syömist varte" — „ Tulin neittä
ottamalian".

Hiilhaskansa lie tuodaan ruokia ja juomia. Hyviin

tapoihin kuuluu, ettei niihin ilman muitta nmtkitta käydä

käsiksi, vaan selvitellään, että kotona on jo syöty ja juotu

niin, että jokainen voi kehua: Täys on suuni, täys on pääni.

Täys on liitetty lihani Koistani lähtiessä. L-l:ssä ei ai-

nakaan sulho saa ruokia maistaa, ennenkuin on esitetty,

millä asioilla kuljetaan ja pyydetty nähdä morsianta, joka

on piilopirtissä. Runoa, jossa kielletään morsiamen talon

väkeä ruokia ja juomia pöytään kantamasta ja jossa il-

maistaan, millä asioilla ollaan, on il^J^arvusista n:ot: 9, 21, 404,

1736, 2439, 2459, 2464. 2506, E 426, 455. 477, tS 801, 816.

Lu 503, 1595, Soikkolasta 1637, Joeni)erägtä 1655. I«i95,

Eugenesta Gö 19. Missä on säkeet:

1. Lanko(i)seni (-seen), lintu(i)seni (-seen) yi.

2. Langot (-kot) linnukkaisueni yi.

3. Langot (-kot) uu(v)e(n) uutukkaiset R 455, 8 816
4. Kui uuvet kana munaiset R 455
5. Elkää viinalla vihatko Lu 1595
6. Oluella kostutelko Lu 1595
7 A. Elä (Älä) kanna kakkujasi (-ais, -loja) 9, 404,1637,

1736, 2464, Gö 19
B. Elä kanna kakkaroita 21

C. Älä katko kannikkoa R 477

D. Elkää (Älkää) kantaa (-tako) kakkuloja (-jänne)

1695, 2439, 2506, E 426, 455.

E. Elkää kantaka (-taa) kakkuloita S 801, 816
8 A. Elä (Älä) leiko leipiäsi 404, 1736, R 477, Lu 503

B. Elkää leikkoko leipijänne (-ni) 2506, R 426, Lu 1595

9 A. Elä (Älä) pilko piiraitasi (piirakkojasi) 9, 404, 1736,

2464, Lu 503
B. Pilaele (-elko, pillaa) piirakkoja (-aisias) 21, 1637,

1695, 2439
C. Pilaeli piirajasi Gö 19

D. Älkää pilkko(ko) piirakkoja R 455, Lu 1595
E. Älkä(k)ä pilatka (pilkkaa) piirak(k)oit(a) S 801. 816
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10 A. Kn (mie) tul(hi)t (teiäii) .syömist(ä) varte(n) 9. 21,

404, 173(5, L'459. 2464, Gö 19

B. En miä tullut syömätyttä 1637

C. Em mie tullut syymist vasta S 801

I). Ei (Em)myö (Emme) tulleet syömist (.söömistä) var-

tein) 2439. 2506. R 426. 477, S 816. Lu 503

Jl A. Knkii (Enk oo) juossut juomista varten 9. 21. 10 1.

1736, 2459. 2464, S 803 , Gö 19

B. Enkä juossut juomatutta 1637

C. Ei myö (Emmäk) juosseet juomista varte 2439, R
426, Lu 503

1). Emmekä joos.see(t) joomista varte 2506. S 816

12 A. Tulin (-mma) ainoni (ainelle) aviksi (avuksi) yi.

B. Teenimä ainelle aviksi 1695
e. Tnlin (-mma) kuuta katsomaa 2506. H 426. ^801

13 A. Vähä(n) velloni väeksi (varaksi) 9. 21, 404. 3 736,

Ln 503

H. Vähä vellon vierelliseks Gö 19

e. Vellolleni vierakoksi (verstavaksi) 1695. 2439

i>. Pienen velloni pellii 1637

E. Päivää (Päivyttä) tavottammaa 2506. R 426, S ,S01

11 A. Tulin iieittä ottamahan 9

Ii. Kalalleni kaasikeksi 404, 1695, 1736. 2459. 2464

e. Vellolleni kaasikeksi R 477

15 A. Täys' on suuni, täys' on pääni 2506. Il 126. Lu 50.'!

B. Puukit, poukit puutteheni 404
16 A. Täys on liitetty lihani L)i 503

R. Nipsut, napsut nantueni 404

17. Koistain lähtiessä (lähtehessä) 404, 2506, R 426

IS. Tiiatan koista korkiasta 404

19 A. Varraa(n) laulo mei(j)ä(n) kukko 2506, R 426. Lu 50;;

B. Meijän kukko varai laulo 1695 '

20 A. Viel varemmas mei(j)än maama 2506. K 426, Lii 503

B. Meijän ennenaise noisi 1695
21 A. Noisin makkaamast ylösi R 426

B. Noisi aamulla varraan Lu 503
22 A. Jo meiät isä söötti S 81

6

H. Jo eniyt kotona syötti 2439
23 A. Kakut (Lihat) i)aisto, voit sulatti l«i<»5. 2439. 2506.

R »26

H. Kantajaiucii kiikut pjiislo S 816
e. Paisto k;ikul pMislclicll.-i Lu 503
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21 A. Sukijaine voit sulatti Ö 816
B. Patasessa voit sulatti 2506, Lu 503

25. kSuurut soitti suure suun S 816
26 A. Kolmet lautaa laatieli 2506, E 426

B. Koite (Kolme) oli pöytää koton (n )a 401. 1736
C. MeiP oli koit lautaa kotona 2439

27 A. Yks' oli li(u)vvuttu (liitetty) lihalla 404. 1736, 2439
B. Yhen liitteli lihalla 2506, K 426

28 A. Toin(e) oli katettu kalalla 1736, 2439
B. Toinen oli pantu paistikalla 404
C. Toisen pani pannuloja 2506, E 426

29 A. Kolmas pantu paistikalla 1736
B. Kolmas katettu kalalla 404
C. Kolmannen kalalla katto 2506, E 426
D. Kolmas saija-piirakkoilla 2439

30 A. Syötti meijät lähtiessä 1695
B. Syötti väen velloltani 2506, E 426

31 A. Juotti meijät lähtiessä 1695
B. Syötti väen, juotti väen 2506, E 426, Lu 503

32. Suu on sulassa voissa 1695
33. Leuvat maitolämpimässä 1695
34. Siis vast matkaa laitteli 2506, E 426
35. Täys on suuni, täys on pääni 1736, liU 503

36 A. Täys on paksut palkeheni 1736
B. Täys on liitetyt lihani Lu 503

37 A. Tulimma neittä katsomaa Lu 503
B. Myö tulima kuuta etsimää 2439

38 A. JSTeion nimii kuulemaa Lu 503
B. Päivyttä tavottamaa 2439

2439:ssä on lisänä säkeet, jotka tavataan muissakin

liääranoissa:

Myö tulima maita polt- Itetäm(m) ihalat silmät,

tamaa, Vetytäm(m) poset verevät

Ilmoja itettämää. Xuoreltani minnoltani;

Myö vet poltamma puolet Myö vet poltam(m) puolet

maata, maksat,
Puolet ilmat myö itetämmä, Poltamma minnoni emältä.

1637:ssä on 11 säkeen jälkeen seuraava kappale,

jota ei tavata muissa runoissa:
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Oli se[»po seltsissäin.

Takkooja tarakassaiii.

Teki tielle kinkaisen.

Paistoin paljo piirakkoja.

Kyllin leipii levitin.

Millä syötin sulan su k k uin.

Heltiäisen lieinioiseen.

Ivyllä oli suota sotkemista.

Järven jäätä juoksemista.

Kantjasta karasta mistä

.

Jortaani oli joki välissä,

Viipiän \äkköövä virta;

En voint yli hypätä
Enkä ympäri paeta.

Vesilialli oli velloUain.

Kurenkarva kullallain.

Paatti paitulaisellain.

Kaara ka r])aloisella in

.

Halliharjaa hakkiisin.

Kaaran kankipäitsilöi;

Halli toi harjassaa,

Kaara kankipäitsilöissä

Yli Jortaanin joesta.

Useat näistä säkeistä on laulettu muissa runoissa.

Niinpä sokean miehen soittoa kuvatessa sanotaan jänik-

sestä: Järven jäätä juostessansa. Kangasta karatessansa

.

H e vaan niemekkeellä Lenttisin kylässä lauloi

Varvana niikko Porkalle (n. .'^0 b) jonkunverran ])oikkeavaan

tapaan:

Lankoi ruokii pannoo.

Lanko) kantta laittaa.

La k ea i n lank öiseen

.

Khi leikoi leipäisii, •

Pilkoi piirakka isisiii

Jo meijet emoinne syötti

Tänä huomenna varraan.

Teki tielen kiukaliaisen.

Paistoi tielen piirakkaista.

Paist^ji kääryn kakkaroja.
Sulatti pattai><<'u \oita.

Kaksin syötti kakkarapalai-

sii.

Yksin suurimajyviiisii.

Lakeaist lankoiseen.

Liukkahaist l[intuiseen]I

Emme lepy leipihees

Emmekä suostu suoloihees.

Takki ainoi annettava!

Tyttöi herkku heitettävä.

Satulalle saatettava.

Koi iu lie kohennettava.

(iroundstroemin Vä«kylästä saamassa runossa (n.

1 n») on säkeet-

Lakiaiset langoisen.

lianjrot linnukkaisuen.

.\lä kanna kaakku ja is.

.\läk lei kaks leipiäis,

Pilkok älä i>iirakkaisial

Et »ie jtääsf lci\ illn«.

Etkii piirakkaisillas.

Toki (Hl aino annettava,
Tytiö herk[klu heitettävä,

Satiilal sie itse saatoit.

Itse kojjnllr k(»l(cnuat.
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Hevaalla laulettuina voimme joltisellakin varmuudella

pitää Törneroosin ja Tallqvistin kokoelman neroja 317 ja

341 b, vaikkei niissä olekaan mitään paikanmääräystä. ne

ovat nimiftäin siksi paljon edellisten tapaisia:

Lanko ruokaa pannoo.
Lanko kantta laitteloo,

Lanko leikkaa leipiääu.

Pilkkoo piirakkaisiaan.

Laukejaiset lankoiseni.

Liukkaliaiset lintuiseni.

Älä leiko leipiäis.

Pilkkoele piirakka isiaas

!

Et sie pääse leivillääs.

Kun otit omaksi meiät,

Ve'it viljoi vierahaksi.

To(k)ki on ainoi annettava.
Satulalle saatettava,

Tyttö on herkku heitettävä,

Satulalle saatat itse,

Itse koljolle kohennat. T 317.

T 341 b on leivän leikkaamisen ja piirakan pilkkomisen kiel-

lon jälkeen:

Ison meiän emäntä syötti. —
Apatteli akkiain

Yksin suurima-jyväisin.

Kaksin kakkara palaisin.

Tein mie teille kiukkahaist.

Paistoin teille piirakkaist',

Sillä syötän vellojain,

Apattelen ainojain.

Emma lepy leipihinne.

En mä suostu suoloheis;

Laita lanko tyttäreis,

Laita lapseis ommais.
Satulalle itse saata.

Itse koljnlle kohenna I

Hevaan itäpuolella olevista lauhikylistä ei runoa enää

ole

Vatjalaisetkin ovat laulaneet tätä runoa (L G ja 7, Aq
8 ja 10, A 29):

Langokkoni, kullakkoni

(linnukkooni)

Elä ukkä iiw\ittäsi.

Elä kanna kaatosias,

Pillaele piragoitas!

Emma tullu söömäs tähee,

Emma johsnu joomas tähee;

Tulimma päätä vöttamaa,
Ivuhsutta irttämää.

Kassaa kaottamaa.
Ved meillä koto tecebi.

Meill' on ilmalla isäni,

Armiaine' ahjo' sula;

Meill on enneni elosa.

Alla päivä armiaini.

Eb se enneni magannu,
Armiaine' ökaellu,

Piti oole oomenise,

Esimesessä kukessa,

Teci erkut ellälleni,

Munakakut kalalleni,

Suurussoitti sulkaeni.
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.Vhlqvistin muistiinpanossa on ylliiolevan 4:nn('n »ä-

k(M'n jälkeen:

Eb öe pässä sömisilä,

p]bka pässä jömisila,

Päset pälä (la ii\välä:

Ja L 7:ssä:

Tulin pyytä pyytämäse.

^Vnna sitä. min lupasit,

^rinc töna toi\votte]it.

Anutta ajelemasse.

Virossa lauletaan yleisesti ^),

Lingon kesed langukesed! Kas o selle söömisega.

Ei ma tulnud sööma pärast Mis sie eite eile söötis,

Ega ma tubiud jooma pärast. Voi o selle joomisega,

Ma tuli oma otsimaie. Mis sie taati eile jootis.

Oma öte vaata ma ie.

Lisätäänpä vielä:

Meil jäi ko<lu kolmi söögi.

Kolrai söögi, kolmi joogi:

Ani jäi ahju kiidsam(\

Tai:

.Meil jiii kodti kuusi rooge.

Linnu kiiljed kiipsemaie,

Pardsi linnu pänni pääle,

Tiiigne laagne laua 3)ääle.

Laagne liha laua peale.

Viron, vatjan ja I^-J:n toisinnoissa on siis monia yh-

täläisvvksiä.

Neidon nimi pyydetään saada tietää ja hänet
itsensä nähdä.

.Muun ottajajoukon syödessä ja juodessa istuu sulha-

nen edelleenkin ])(»ydän päässä oluthaarikka edessään. Hä-

nen esilaulajansa virittävät kuin hänen ajatuksiaan tul-

') ii II 2 \> ii'i II. 201 12021. II il ry, cv.tsi II ir.i.
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kiten runon, joka lauletaan ikäänkuin sulho itse puhuisi,

ettei hän juo mitään, ennenkuin saa tietää morsiamen ni-

men ja hänet nähdäksensä. Öitä on seuraavat kirjaanpa

-

not: Narvusista 21, 25, R 455, 477, Lu 1595, Soikkolasta

1638, Eugenesta Gö 14.

Niissä tavataan säkeet:

1. Isä mies isyen poika Gö 14

2. Päämies päivetty kypärä Gö 14

3. Kuule tänne kuin mä juttan Gö 14

4. Tähe tänne kuin sanelen Gö 14

o A. Ei mahu met(t)oi min{n)uu(n) 21, 25, 1638, R 477

B. Ei mahu mesi makkee R 455

C. Ei mee meto minnuun Gö 14

6 A. Ei puutu olut punainen Gö 14

B. Ei pysy (pirssy) olut puna(i)ne(n) 21, 25, R 455

G. En puutu olutta punaista Lu 1595

7. Enkä taho viinaa verevää Lu 1595

8 A. Kui(n) (Ko) en (ei) saa neittä näh(d)äkse(e)ni yi.

B. Ku en saa neitoa nähdäkseen 1638

9 A. T^eion nimee (-eä) tietä(ä)kseni 21, Gö 14

B. Ja nimmee tietääksee R 455

C. Xeioin (-ijon) nimeä (ääntä) kuullakseen (-seni) 1638,

Lu 1595

10. Onka lynkä vai länkä 1638

11. Onka polvelta potova 1638

12. Vai on sairas sarven alta 1638

13. Onka sivusta sinksahtant 1638

14. Läpiluista lankielt 1638

15. Öaisin neittä nähhäkseen 1638

16. N'eioin nimen kuullakseen 1638

17 A. Onko Piri vai Piretta 21

B. Onka Piile vai Piritta 1638

C. Onko hää pirja vai piretta R 455

18 A. Onko Mari vain Maretta 21

B. Onka Malle vai on Maritta 1638

C. Onko hää marja vai maritta R 455

19. Vai(n) on armas Annikkine(n) 21, 1638, R 455

20 A. Vai(n) on kallis Katrikkine(n) 21, R 455

B. Vai on kaunis Katukkaine 1638
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21. Miss neion piilos paikka (iö 14

22. Hanuen salasakaro

23. Missä neio piilu stelee

24. Hanut hiusta harjaelee Göl4.

Kahdessa runossa on jatkoja. 1638:ssa:

Näin niiä itse tullessain.

Oroilla ajaessain:

Mani tykky tyttölöi.

Parvi neitoa parasta

Sikaläävien sivute

Hevoistalliloin taaitse,

Lehmäläävän lietyetse.

Paistoit patsaat punaiset.

Punottivat pihtipielet.

Neiot huusit Imonehessa.

Joenperässä laulavat morsiamen sukulaiset sulhas-

taloon tultuansa, siis vasta varsinaisissa häissä (1718):

Lankoiseni. lintuiseni.

Ei mahu nietoi makkia.
Ei puutu olut jmnraine.

Ku sain sison nähhäkseen,
Sison vartta vaattaakseni.

Sison kaanua katsookseni.

Lankoiseni. l[intuisenij.

Tuokaa siso sillan päälle.

Emän hipsi lavvan päälh'

vSiis mahupi meto m[akkia].

Siis pnuttupi ohit p[unnai-

nel.

Narvusi-Joenperä-8oikkolaa kauempana ei Inkerissä

enää tätä runoa ole.

Vatjankielisenä tapaamme vain nuiutamia

säkeitä ja nekin lauletaan vasta myöhemmässä häämeno-

kohdassa. morsiamelle sormusta annettaessa:

Et puutu puna niiunua.

En mene mesi jjovellani

Kui näytät sie kotsasia, (käsiä)

Virpi sormia viritä. LT

Virossa on runo likipitäin samanlaisf.s.^a nuiodossa

kuin L-I:ssä. Iväliimmässä Inkerin rajapitäjässä A'ai\ arassa

lauletaan:

F'>i maidu nnille midajri.

F^i \\'eru vihad viinad,

Ki saksa .saleflad kaajrifl

Kui ci nä«' iifidn ci t«M' tjiiuiLii,

Kas on MaHc vni .Mareta.

Kas on Pilli voi on Pireta

\'ai on Tetre Triinukene *).

') ii il .{:. lOH (II. 6.5).
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Tai lyhemmässä muodossa samasta pitäjästä:

Ei mahii mödii mimile, Ei teie wiliawad wiinad.

Ei teie saledad saiad, Kui ei ole neidud nähta-
\villei).

Tarkastakaamme Virumaan maa kunnan kan*'nii)ana

rajalta olevia toisintoja. J(3hvi:

Tule, tule, iule, tulel Neiu nime teadessana,

Ei mahu mödu minuje. On see Malle, vai Mareta,

Ei teie saledad saiad, Wai on Piile, vai Pireta,

Ei teie wiliawad wiinad, Wai on linna Liinakene ^).

Kui ei saa neidu nähassana,

Tämän maakunnan luoteisimmassa kolkassa Kaijalassa on

runo edelleen jokseenkin samanlainen:

Ärge niiiid tooge toopisida, Enne kui saan nähä neiuk-

Vedageme viinasida, seni.

Ei mahu mödu minuje, Neiu nime teadaksena.

Ei teie (saksa) saledad saiad, Kas on Piile vai Pireta,

Ei teie vihavad viinad, Wai on Malle vai Mareta,

Ei teie olut punane. Wai on armas Annekene,
Wai on kallis Kaiekene ').

Samanlaisia o\at myöskin Kadrinan *) ja Väike-Maarian^)

ynnä Tartumaan ^) runot. iVina Länsi-Virossa, jopa Saa-

renmaalla asti, tavataan tästä runosta säkeitä. Länsi-

Inkerin runoja verratessa virolaisiin on aivan ilmeistä, että

ainakin sellaiset säkeet kuin: Onko Piile vai Piretta, Onko

Malle vai Marotta, Vai on armas Annikkinen, Vai on kaunis

Katukkainen ovat virolaisilta opittuja. Mutta on huomat-

tava, ettei tällainen nimien luettelo ole jaksanut Soikkolaa

kauemmaksi levitä suomalaiselle alueelle.

1) H II 7 p. 90't n. 339.

2) H II 1 p. 174 n. 247. — =') H 15 (73) n. 194 ja sama n. 180;

vrt. H III 2 (627) n. 424. — «) H II 10 p. 14 a. 5, E. K. S. 4, 4, 573

n. 229. — 6) H II 11 p. 495 n. 245. — «) H II 50, 89 n. 36. —
7) H II 2 n:rot 112, 165, 202, 204 537, 576 H II 17 n. 397
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Morsiamen puolesta vastataan, että neito on
aitassa.

Vuorolaulua sulhasen ja morsiamen sukujen välillä

jatkuu. Morsiamen suvun puolesta esilaulajat vastaavat

ottajajoukolle. että: »Turhin tulitte meille, ei ole neitoa

kotona, neito on keltaan kerennyt. mataraan matkusta-

nut» ja ottä hän on piilopirtissä, johon on avaimia tarpeen.

Narvusista on lukuisimmat toisinnot: 9, 23. 25. 1741.

176<>. 1767. 2151. 2381. 2407. 2499. 2546, R 437, 457, 459,

4r>(l. 5().s, Lu 1595 o; Soikkolasta: 2265, Joenperästä: 1704

ja 1705: Rngenesta Gö 14. Xiiden säkeet vaihtelevat seu-

raavasti:

J A. Lankoiseni. limaiseni 1741. 2499. H 50S
1'.. Otot ottolankoseni 25

2 A. LauiiOi linnukkaisu(v)eni 1741. 2499. k 50S

H. Otot otto. anna aika 25

3. Sa(n)on teille (siulle) tietäksenne (-si) 25, 1741, E 508
4. (Saon) Teille tietämättömille (-mälle) 25. 1741. R 508
5. Turhin tulitte meille R 508
6. Ilma aseitta ajoitte R 508
7 A. Ei oo (ole) neitoo (-oa) kotonna 25, 1741. 2499

B. Meillä ei neito kotonna R 508
S A. Neito sinnee sivasi 1741

B. Nyt on maalla marja aika R 50S
(\ Neito on maalla mantsikassa 2499

!» A. Neito puunaa puhalsi 1741
B. Punnaa on puhastamassa 2499
('. Neito on keltaa kerennyt 25
i». \yt cm puola puoli kypsä R 508

10 \. -Mani keltaa mäelle 1741
H. Mataraan on matkustanut 25
('. Neito on marjassa mäellä R 508
F). Neito on kellassa hyvässä 2499

11 A. Lank()(i)seni. lintuiseni 1741. 2151. R 16(1

H. Isämie/. isyen jioika 2381, Lu 1595 e

12 A. Tjan^ot linnukkaisueni 1741. 2151. K KiO

B. Pääiuies i)äätett> kvjtärä 2381

13. .Sie of»t otsaksi otettu Ln 1595 e

11. Si»' (»o( päiiksi piiitettyimä Iji 1595 e
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'

15 A. La (ko) kyselen kannattelen (-njiottelen) 1741. ITfiO,

R 437

B. Kysyin teille tietäväksi R 508

C. Mie tahon teiltä tietä saahlia 2151

D. Mie sanon siulle tietääkseni 1704

J6. Perin jjohjin poimittelen 1741, 1760, K 487

17. Kysyin tietämättömiltä R 508

18. Toitko senän niinen lupasit 2265

19 A. Toitko (Toittak) vyöllä(s) vottimia (-mii) 1741, 2151,

2546, R 437, Ln'l595 e

B. On(k)o vyöllä (vyyllä) vottimia 1766, 2381. R 508

20 A. Kerallasi (-nna) avvaamia (avvai-) 1741, 2546, R 437

Ln 1595 c

B. ()n(k)o (Toittak) av(v)aamii keralla 1766, 2151. 2499,

R 508

C. Toitko aitojen avvaimet 2265

21 A. Millä avvaat(te) meije (-ä) aitat 1766, R 508

B. Millä mänet kuuta katsomaa 1704
('. Millä määttä neitoo katsomaa 2499

22.' Päivyttä tähystämmää 1704

23 A. Ku et tuot vyöllä vottimia 1741

B. Ku ei uo avvaamii keralla 1766

24 A. Kerallasi avvaamia 1741

B. Eik uo vyöllä vottimia 1766

25. Et(tä) saa neittä (-too) nähliäksesi (-see)1741, R 460

26. iSrei(j)on nimmee tietääksesi (-see) 1741, R 460

27. Ei ole Mari, ei Maretta R 460

28. Ei ole Piri, ei Pirettä R 460

29. Ei ole Katrikkine R 460

30. Ei ole armas Annikkine R 460

31 A. Määttä tyhjältää takaisi 1766

B. Määttä kottii ku sepiltä 1741

32. Mie sanon siulle tietääkseen 1704

33 A. Ei 00 neito(a) koton(n)a 1704, R 437

B. Meil ei oo neitoo kotona Lu 1595 c

34 A. Neito on aitassa mäellä (paossa) yi.

B. Neito (on) aitassa hyvässä 9, 1741, 2499

C. Ilanut on aitassa kovassa Gö 14

35. Isy(v)en hyvvyy(v)en päällä yi. ^)

1) Tois.: Siell istuu isään, isän, isyni issoihe, isunsa hyvyy-

ven t. hyvvyyen, hyvyyven, hyvycn päällä t. pääll.
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36 A. Vello(i)n vehnä(-iio) purnun päiill(ä) yi.

B. Vellon vehnä .salvon päällä 1741. L';S8i, 2499. Gö 14

37 A. Luopi vyötä luokaDista 1741, E 400

B. Kuttoo vyytä ku Hallista 2381

38 A. Punnoo punapaninta 1741, 2381

B. Kutook punapaninta R 460

39 A. Yh((i)ek.sän lukun takan(n)a yi.

B, Xeito on yhek.sä luku takana K 4«)0

40 A. Takalukko (on) kymmenes (-nääs. -naine, -että) yi.

B. Kymmenes on takain kku li 508

C. Esi lukku kymmenettä i'<ö 11

41. Esiin kku ruplan In kku 21.51

42. Takalukku kymmenen (ruplan) 2151

43. Xeito on sannassa salain 1704
44. Pimiässä ])iiloissa paikkoossa 1704

H e V a a 1 1 a k i n on neito piilossa ja kosketellaan

runoissa hänen luonansa käymistä ^), nnitta tässä olevia

säkeitä ei siellä tavata. Vatjalaiset kohdistivat sul-

haselle kysymyks('n:

TÖitko völäs vvöttimia. Milä wötat wöise' linna'.

Takanas sala-tapoja, Wai walkea' ceriko'? AqlO

Virossa ei ole aivan samanlaista runoa, vaikka kiidei-

liset seikat näyttävät viittaavan Viroon käsin. Niidhii-

sissa runoissa kyllä sanotaan, että neito ei ole kotona, vaan

on mennyt mataraa ja sineä poimimaan tai:

Ei ole nei(lusi<l kodussa, Neid läks Virust vettä loo-

Ei ole mainujsid majas.sa. ma.
FA ole taimnsid talussa. Tainx' Tartust tarvilusi -).

Tai:

Ei ole ueidu koduna. Poest tooma poordesida.

Xeio läks linnast linti tooma. .Varvast tanu najinasida '').

M Ks. I' :. O ja :{|. -I Kiscn .38078. - '') H lii 2(f.28) '.27

la 1)0 la
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Säk. 27—30 ovat vaikka kielteisessä muodossa sa-

mat kuin varemmin kysymyksiä tehtäessä. Säk. 24,

36, 39—44: Neito on aitassa mäellä Yheksäu lukun takana

j. n. e. ovat yhtä yleisiä myöskin Kojosen pojau runossa,

jossa vastataan samalla tavalla. Tässä on todennäköisesti

vanha peritty tapa niiltä ajoilta, jolloin neito joko ryöstet-

tiin tai vasten tahtoaan myytiin. Virossa lauletaan: »Kus-

tas toi pergel peiju, Kargutteli kannusjala. 8ie viis neidised

tuasta, Viie votteme taganta Kuue luku kuulu vista» ^)

Säk. 37—8: Luopi vyötä luokallista. Punoo punapaninta

t. Kutoo vyytä kullallista tavataan L-I:ssä myöskin toi-

sessa runossa: Tuuterin tytär kuttoo. Luopi vyötä luokal-

lista, Punoo punapaninta ^). Se sopii luontevasti molem-

piin runoihin, häärunoihin sen vuoksi, että tahdotaan sul-

haskansalle huomauttaa, että neito on taitava kutoja. Hää-

runossa se ei kumminkaan ole mikään välttämätön kohta,

vaan pikemmin tilapäinen lisäkoristus. eikä se edes ole ylei-

nen, joten se kuulunee kultalankaa kutovan neidon ru-

noon ja on siis siihen sepitetty.

Yleissäkeitä ovat 1—4. 11—17. ja sulhon puolen ky-

symykseen sisältyi jo 25— 30; 32 ja 37—44 ovat muissa

yhteyksissä ja runoissa esiintyneet, joten morsiamen puo-

len vastauksen perustaksi siis jäävät säk. 18—24. 31 ja

33—36. Saman ajatuksen saamme esille äsken esitetyistä

vatjalaisista ja virolaisista säkeistä, joten voimme päätellä,

ettei runo ole tilapäisesti vain L-I:ssä laulettu ja sen hää-

menoihin sovellutettu, vaikkakin ISTarvusi-Soikkolan tai-

tavat laulajat ovat tuohon lyhyeen alkumuotoon lisän-

neet koko joukon säkeitä, joten siitä on todella tullut ai-

van kokonainen runo.

1) H II Hi [). 199 n (68) 229. Kuusalu.

2) Esim. III 2 ja 62.
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Sulhasen puoli kerskaa suullansa sulattavansa
lukot.

Sulhasen laulajat eivät jätä vastaamatta kysymyk-

seen, ovatko he tuoneet sellaisia avaimia kerallaan, että ue

neidon piilopirtin lukkoon sopivat. Puhemiehen nimessä

laulavat he. että avaimet ovat tarpeettomia, sillä i)uhemies

saattaa kerskata: »Suullani Uikut sulatan. Kielelläni kieret-

telen». Eri Muiunuoksineen on i'uno seuraava M:

1. Isä mies, isyeu poika 1705, R 459
L'. Päämies," päivyen kypärä R 459
3. Sie otsaksi otettu E 459
4. Sie oot pääksi päätetty R 459
5. Elä vihhaa viinoja 1705
H A. Käy kuuta katsomaa 1705

B. ATäämmä neittä katsomaa R 459
e. Lähemmä neittä etsimää 2466

7. Päivyttä tähittämmää 1705
s A. Ku se lanko taannoi laulo 1705

B. Kui se lanko meille laulo 1742, 1767
9 A. Ku se lanko taannoi kukku 1705

B. Kui se kulta meille kukku 1742, 1767
10. Kui se kysy velloltaiii 1767

li. Onko avvaimii keralla 1767
12. Onko vyöllä vottimia 1767
13. (Sano): Ei oo neitoo kotonna 1705. 1767
14. Emma saa neittä nähhäksee 1705
J5. .\eion nimiä tietääksee 1705
16. \eion vartt:i vaattaaksee 1705
17. Neito on aitassa mäellä 1767
15. Yheksän lukun takana 1767
1!». lakalulcku oti kymmenääs 1767
2(K Elä huoli emäni lapsi Lu 1595(1

21. Elä tuskaa velvyeni Lu 1595 d
22 .\. Ei nieill huoli (t. oo vyyllä) vottimia Ii 50S, S 9211)

H. En mie huf)Ii huotictkkainc 1705

') TavHtaan loisiiuioissa: (Narvusi) *.», 1 742, M 767. 2'i6G, 'iJW>H,

2500, 2547. F{ '.:«' '..=;< .Vts StjU. lui.VtrxJ ,.T.,.ii|...|ai I70.S liii-

^ftt\f fJo l'l.
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C. En tiiont vyöllä vottimia 1742

D. En tiiont avvaamii keralla 2600

23 A. Kerallani avvaamia 1742

B. Ei keral avvainiia 8 921b

C. Enkä avaimii keralla R 50S

D. Kyllä neion nähhäksee 1705

24. Xeion varren vaattaaksee 1705

25. Uot, uot, not, anna aikaa 1767

26 Anna aikaa väliaine 1767

27. Miulla on kieli kerkiäine 1705

28. Käet on kepiäiset 1705
29. Mään aittaa mäelle 1742

30. Seisahan lukiin kokalle 1742

31 A. 8uulla(ni) (myö, mie) hiknt sulatan (-mme. -mma) yi.

B. Kielellä lukut sulatan 1705

C. Kyl{l) miä liikut luettelen 2468

32 A. Kielelläni (keele-) kerkittelen 1742, 2500, 8 921b

B. Kielellämme kerkitanime E 459

C. Kielelläni (-leni) kierittelen (kerkenytän) 2468. E 437

D. Kielillä lukut kierrätämme E 508

E. Kielelläni kapientelen (kepjotteien) 9, 2547

F. Kielellä myö auki saamme 1767

G. Yotan ilman vottimitta Gö 14

H. Salvat sanoilla hajotan Lu ]595 d

33 A. Lukut tuiskaen (-aa,-avat) lummee 1742,2500.2547,

E 437

B. Lukut mie lumelle tuiskin Xu 1595 d
C. Lukut tuiskahat tullee E 459

34 A. Takalukut (-kku) tanteresse (-relle, -raa) 1742. 2547,

E 437, 459
B. iSalvat hankelle hajotan Lu 1595 d

C. Ukset löömmä rinnal rikki S 921b

D. Takalukku taittuu katki 2500

35. Halki hartian väellä S 921 d

36. Sieltäki sison otamme E 437

37 A. Kyll saan neittä nähhäkseni 1742

B. Bais neittä nähhäkseni 2468

38. ]Sreion nimen (-iä) tietäkseni 1742. 2468.

1705 :ssä on jatko:

Määmmä maita polttamaa. Itetän silmät ihalat,

Ilmoja kyettämmää. Vetytän poset verevät.

Poltan maat, kyetän ilmat.



Puhemiestä kehoitetaan lähtemään morsian tn kalsomian. 2(\9

Se kuulun runoihin, jotka lauletaan tavallisesti itkuvirsien

jälkeen i); joskus näillä sanoilla aletaan morsiamelle laulaa

itketysvirsiä.

Runossa ovat 1—4 yleisiä puhemiehelle kohdistetta-

via säkeitä, ja säkeitä 8—^10 käytetään vastatessa toisen

lauluun. 11—19 ovat edellisen runon kertaamista, 20—21

olemme jo tavanneet ennenkin sulhaseen kohdistettuina.

Säk. 25—-26 uot. uot. uot. anna aikaa tavataan paitsi

hääoluen keitto-runossa myöskin muutamissa muissakin

runoissa. Tässä ne tuntuvat aivan tilapäisiltä laulajan yh-

teen toisintoon yhdistämiltä. Runoon kuuluvaksi jäävät

siis säkeet 5—7. 22—24, 27—38.

Virossa on myöskin samantapaisia iiinoja. Kehoi-

tetaan ovea aukaisemaan, sillä muuten:

Kiiläp sarin sääriläni.

Poruteleu polvilaiii.

Tähän \ astataan. että ennen särkyvät sääri- ja polviluul

kuin nndet ovet. Sulhasjonkko taas kehun, että on mat-

kassa »ukse» »piena-» ja »sagarasepät». ')

Puhemiestä kehoitetaan lähtemään morsianta
katsomaan.

Sulhasen kaasot kääntyvät y»uliemiehen puoleen,

runossa pyytäen, että hän taittaa pärettä ja sytyttää kynt-

tilät, kun lähdetään morsianta piilopiittiin katsomaan.

Runon toisintoja on Narvusista: 405, 1743, 2507, R 428,

S f»21h Soikkolasta 593 ja 2261, Niiden säkeet- ovat:

1. fsämies isy(v)en poika 405, 1743, 2.507, R 428
2 A. Päämees (-miis) on pojut Kalervoi 593, 22H1

'i Ks. InkiTiii kansan liaarnnoolma. s. \'\'t -5.

*i n II :{'• |. 221 n. 25S Kimsahi.
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B. Päämee.s (-mies) päivetty kypärä 405, 593, 1743

3. Osmoi kannen otsallin{e) 593, 2261

4. Kaloi kannen kolkalliine 593

5. Kaikk on pantu parrallesi 593

6. Levitetty levvallesi 593

7. Tiuttiain tittuinen sulka 593

8. Hanhoi sulka valkiaine 593

9 A. Otak kolkkihe olutta 593

B. Ota kolkkaa kovvaa (s. o. olutta) 2261

C. Otamme pihon pärettä 8 921b
D. Sytäkkö (t. Taitako) piho pärettä 405, 1743, 2507,

E 428

10 A. Ota saija seslestäsi 593

B. Ota saija sarvelliin 2261

C. Sytä (t. Otan) kymme(n) kyntteliä (-lii) 405, 1743,

2261, 2507

11 A. Ota piirakan pallaine 593

B. Yiisi tuohu(i)sta (-vusta) vaha(i)sta 1743, R 428

C. Viisi toohusta vahasta 2507

12 A. Meen on (t. määmmä) kuuta katsomaa(n) 405, 1743

B. Määk sie kuuda katsomaha 593

C. Määmmä neittä (t. neitoo) katsomaa 2261, S 921b,

R428
13 A. Päivyttä tähy(st)äm(m)ä(h)ä 405, 593

B. Päivyttä lähettämmää 1743

C. ]S"eittä atrioittamaa 2261

D. Määmmä aittaa mäellä S 921b

14. Yheksän lukun takkaa S 921b

15. Takalukku kymmenäis S 921b
16. Jumalaine(n) tietänee (-nöö) 405, 1743

17. Armollinen arvannee 405

18 A. Kui se kuu piettänee (-nöö) 405, 1743

B. Kuin kuu vaa piettännöhö 593

19 A. Käkö käpäteltänee 405

B. Käkö käpiä teltänöö 1743

C. Päivöi hallikkoittanoho 593

20 A. Sormi(i)lla emottomi(i)lla 405, 1743

B. Käsillä isGllisilla 593

21 A. Kätö(i)si(i)llä vierahi(i)lla 405, 1743

B. Käs[illä] emollisilla 593

Näiden säkeiden lisäksi on vielä erilaisia aineksia.

1638:ssa on neidon piilopaikasta:
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Xäiii mie itse tn Ilossa in,

Omilla ajaessa in:

-Mani tykky tyttölöi.

Parvi neitoa parasta

Sikaläävien sivnte.

Hevoista Hiloin taaitse,

Lehniäläävän lietyetse.

Paistoit patsaat punaiset.

Punottivat pihtipielet.

Xciot hnnsiit huoneliessa.

Tykky tyttölöjä. parvi neitoa parasta, ovat tavallisia

tyttöjen lauluissa. L-I:ssäkin on erikoinen runo, jossa ty-

töt »ympärikkoa» pyörien laulavat: Tass' on tykky tyttö-

löjä, parvi neitoja paraita.

E 454 Narvusista:

Hai-akka. sinisorkka.

-Mustalintu . kultanokka

,

Xeuvo meille neijo huone.

Sao meille sanaine peitto,

Kuss* on neito istumassa.

Istumassa, itkemässä!

Tämä toisinto on ainokainen laatuaan. 8e muistuttaa jon-

kun verran runoa »Lennä, lennä leppäkerttu»). Lyyrillisissä

limoissa ovat linnut nniutenkin usein sananviejinä.

Keski-Inkerissä on runo jo kokonaan muuttuneessa

muodossa. Hevaalla on muutamia samankaltaisia säkeitä.

P 7 Tönttölästä:

Määmän kuuta katsomaa n.

Päivöjä tähystämmään.

P .31 Lenttisistä on aiv

Päämies pojut Kaler-

voin

Siä saariin sakarahiin.

Laatu la Vvoin otsa h iin!

Muissatka ku emoi neu-

voi

-, .Ia kun isoi ojtett i:

\'eä pytky vehnäisestä,

liutjo rukihisesla.

Katso pytky kafrroistaas.

Ota pytky odra isistä.

,0 ^TilIä syötaman minnooja.

Apataman ainikUca!

Kussa täällä on kuu pietty.

Kussa on piiivcii hallikoittu ?

an toisenlainen:

Liekä tässä lietsaria.

Ollonka tien osoittajaista.

Missä neioin piiluspertti.

,- Minjyeen salasakkaara ?

Anna lelnnoi lietsarillen.

Orroin tien os(Mttajallenl

Ku miä anna lehmiiiän

Enkä anna he])oisiaan.

2n Annan suosta kuivan kuu-

sen.

Kannoilta ra joi pettääjäni

En miä anna kuusiaan.

Enkii anna p(>täjiä:in.



272 Piilopirtissä käynnillä lauletut ruin)t.

Kauset poltan halkonaaii, Itse oikein ossaan,

25 Petäjäiset pärriinä. Missä neioin piiluspertti.

Itse tiiän, itse tunnen, Minnoin salasakkaara.

^äk. 10—25 oriin, lehmän ja kuivan kuusen lahjoit-

taminen lietsarille ei kuulu tähän runoon, vaan L-I:n lau-

lajan virteen, jossa kysytään: minkä lahjon laulajille? ja

luetellaan: hevonen, sitten lehmä eestälaiilajalle ja niini-

kään luvataan suolta kuiva kuusi, rannoilta petäjä eikä

sitäkään, vaan ne poltetaan halkoina ja päreinä. Tällaista

lalijomista laulajille on myöskin Kiletoivirsissä ^).

Groundstroemin kirjoittama runo n. 150 Väskylästä.

siis Kaprion alueelta, on seuraavan muotoinen:

Mist mie ti[i]en, mist m ie Or^ivoist on orren kuorek,

tunnen, Terävillä ky[n]sillä[ä]n;

Miss on neijon piilos pertti, Siit mie tunsin piilos pertin:

Hanhuen sala sakar.i? Hervi ikkunan lävisti.

Siit mie tunnen, siit mie ti[i]en:

Virolaisissa häissä on neito niinikään kamarissa pii-

lossa. Kun häntä aletaan etsiä, lauletaan yleisesti runoa,

jossa ollaan näkevinään linnun jäljet (sirgu jälled) ja missä

se on seisahtunut, peseytynyt ja lopuksi havaitaan, että

»8iin o meie neiu jälled, Mi kui musta kiike jälled».^)

Piilopirtissä käynnillä lauletut runot.

Piilopirtissä käydessä lauletaan kokonainen sarja

runoja. Muistiinpanoissa ovat ne tavallisesti kirjoitetut

yhteen menoon, kun eri kohtia nmutamissa tapauksissa on

vaikea eroittaa eri runoiksi. Laulajat esittävätkin nämä ru-

1) Ks. III 228 ja 10i7.

2) H II 51 (710) n 253, H II 20 p. 359 n (4) 351, Neus, Ehst.

Voiksi, n. 84 D.
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not miltei yhteen jaksoon, sillä piilopirti.s.säkäynti ei kestä

kauan, joten ei näiden menojen kestäessä laulettaville

runoille jää väliaikoja. Esitämme siis yhtenäisenä jaksona

piilopirtissäkäyntirunot ^). mainiten seuraavassa säeluet-

telossa ne kohdat, joista alkaa ikäänkuin uusi runo.

Toisintoja on Xarvusista: 26. 28, 405. 1744—1747.

2440. 2441. 2469, 2470—2473. 2508—2510. E 428. 454, 478.

533. S 716. Lu 505. Joenperästä: 1700—1707, 8oikkolasta:

1039—1641. 2262, Eugenesta Gö 15.

Yhtäjaksoiseksi sarjaksi suunniteltuna on niissä kaik-

kine inuunteluineen seuraavat säkeet:

Piilopirtin ovelle meimessä:

1 A. Xouskaat (Noiskaa) eestä (iestä) ristirahvas (lis-

sin r.) 405, 1706. 1744

B. Kääntiiskää iestä ristirahvaz R 533

C. Mänkää eestä ristirahvas Lu 505

2 A. Kahe(n) inu)le(n) kaatukaa 1744. Lu 505

B. Kaltiiskaa kahtee puolee 1706
('. Kaartiiskaa kaheti puolen R 533

:> A. Ikkunoista, akkunoista 1744. Lu 505

B. Ikkunasta, akkunasta 405

4 A. La suissuupi (suitsub) suvine(n) päivä 405. 1741

B. La paissaapi .Jumalan päivä 1706

5. Suvisesta taivahasta 405. 1744
ti A. La paistaapi (-ssap) keso(i)ne(n) päivä 4't5. 1711

B. Näyttäkää kesoista päivää R 533

7 A. Kesosesta lounahasta 405

R. Kesoisesta taivahaasta 1744

e. Kesoisesta ikkunasta R 533
s. La mie katson kannoittelcn 170(i

9. Kussa se kuu kumettinnoo 1706
10 Päivykkäine paistanoo 1706

11. I/i mie katson k[annoitteleul 1706

IJ. Km oh knu kukitettu 170t;

13. Päivykkäine ehitetty 1706

11. Kätysillä vierailla 170(5

15 A. Kaikk(i) maa(t) valastel(l)(U( (valaits:. valostcjndt j

M Ks. lnk<Tiii kansan haärunoi-lMi-i. s. 107-110.
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2440, 2508, E 428, Lu 505, Gö 15

B. Kaikki maa valertelloo 1700

C. Kai(kki) laki valostelee (valastelloo) 405, 2469
10 A. Valkeilta (-elieelta) hurstilo(i)lta 405, 1744

B. Valkialta harstiltas 170G

C. Uutuisilta luirsti(lo)ilta 2469, L\i 505

D. Valkehi(i)ltas (-z) vaattehiltas 2508, K 128

E. Valkealta aanovalta Gö 15

F. Valkialta saraa nait 2440

17 A. Kaik maa(t) sinertel(l)öö(t) (-ertelee) 405, 1744.

Lu 505
B. Kaikki maa sini.stelee 2262

C. Kaikk seinä sinertellöö 2508, E 428

18 A. Siniseltä (-ilta) snknamalta (suhnamoilt) 405, 1744,

2262

B. iSinisiltäs linttilöiltäs (rätti-) 2508, E 428

C. Neitisen sinirivalta Lu 505

19 A. Kaik(ki) maa pnnertelee (-lloo) 405,1706,1744,2469
B. Kaikk(i) maa punettii (pnnettelloo) 2440, 2262 Gö 15

C. Kaikk seinä punertelloo 2508, E 428

20 A. Punapauloilta hyviltä 405, 1744

B. Puna(i)suittaz (-seita) rättilöiltäz (rätiltä) 2440.

2508

C. Punasilt' pokloilt' 2262

D. Punasiltas linttilöiltäs E 428

E. Punasilta pagloilta 2469
F. Punaselta aanovalta Gö 15

G. öinipagloilta rivoolta 1706
21. Kaikki maa kellarteloo Gö 15

22. Hyviltä kelta pauloilta Gö 15

Piilopirtin tervehyttäminen:

23. Tere maa, tere mantu 1639
24 A. Ter(v)e tultua (-uu) tup(p)aa(n) 405, 2262, 2469

B. Tere sauna sammalhuone 1639
C. Terve sauna, terve sammal Gö 15

25. Ennen nähtyyn (-tyä) ma(i)jaa(n) 405, 2262, 2469
26 A. Ennen saatuun sälliin 405

B. Elettyy rahvahasse 2262
27. Tere tupa kolmin kolkin 2262

28. Kolmin kolkin, nelin nurkin 2262

29. Tere orret ounapuiset 1639
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M). Tere saarnille sakkaara 1639
M. Tere penkit pedranhiiset 1639
32. Terve kiukaa merin kivinen Gö 15

33. Laki lahnan .suomnksinen Gö 15
34. Perä sein on petron luinen Gö 15

35. Kylki sein on onno puinen Gö 15

Morsiamen ja hänen kerallistensa tervehyttäminen:

36. Terve sopa, terve solki Göl5
37. Terve se soan alainen Gö 15

38 A. Terve kuu, terve päivä 2440. Lu 505

B Ter\e valkialta hurstiltaa 1706

39. Terve kuu kumettimasta
40. Terve päivä paistamasta 2440
41 A. Terve nuori neitsykkäinen (-yeni) 405. 1706, 2508

B. Terve nuori minnoseni 2440

C Xeitsykkäine minjyeen 1639
42 A. Tere neitoine minnoini 1639

B. Terve vastaine(n) (-ni) mino(i)ni 2508. R 428, Lu
505

43. Terve uuve uutukkaine E 428
44. Terve sokko silmiltäsi 2508, E 42S
45. Terve rätti pääsi päältä E 428
46 A. Terve kaksi kaasikkee 405, 2440, Lu 505

B. Terve kaksi kaasa naista Gö 15
C. Terve neljä neitsykkäist' 2469

47 A. Kolmet korva{n)vieiellistä 405, 244(|. Lu 505, Gö 15
B. Tere kaksi korvallista 1639
C. Kaik(k') oUaa korvan vierellist 2469

48 A. Xeljä neion vierehistä 1639
B. Neljä nei'on ituita Gö 15

-Morsiamelle tarjotaan leipää ja olutta:

49 A. Neitsyeni, neitsekoni 26
B. Minjy^ni, marjueni 2262

50 A. Neitinen minojoeni 26
B. Neitoin (-one) minnoliu (u )ein (-eni) 1706, 2262

51 A. .Sai(j)at (-n) saareni (-ein) lähetti 26. 1641
H. Saanit saijasii hilictti 2140
e. Saara saija»! lähetti 2170
1>. .Saarut saajani lähetti Gö 15

52 A. Mesileivät velvyeni 26, Gö 15
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B. Mesi-leivän mielyvesi (-een) 1641, 2440

C. Mesi-leiväd mielellii-ied 2470

D. Emäsi leivät raielyeni 1706

53 A. Punakuoren kukkaiseen 1641

B. Kakut kahen kuorelliset 1706

54. Tunne tulla, tunne elää Lu 505

55 A. Syök(kö) (-ko) syötetty min(n)oni 405, 1745, 2440,

2470. 2508, Gö 15, Lu 505

B. 8öö ku söötetty minoine S 716

C. Syö min(n)oni. Juo niin(n)oni R 478, 533

56 A. Syökkö meijen (-än) syömisi(i)ä (-iitä) 1745, 2470,
'

2508, R 478, 533, Gö 15, Lu 505

B. Syö(tkö) meijen (-än) syömisiä (-iiä) 26, 405

C. Syö meijä rukihikkoo E 454

D. Veä nieijän vehnikkoa 2262

57 A. Ota meiän (-jen) otrikkoa (-oo) 405, 1745

B. Ota meijä otriketta (odri-) R 454, 533

C. Luppaa rukehikkoa 2262

58 A. Katso mei(j)ä(n) kagrikkoa (kakrikkoo) 405, R 454

B. Syy meilt' saijat sarvelliist 2262

59 A. Pure. pala pui(h)keasti (-a, -ijasta) 26, 1706, R 428,

478, S 716, Gö 15

B. Puren palan puhkeasti 405

C. Pure pala puhtahasti 2440

D. Pure pala purriast 2470

60. Haukkaa(n) pala(n) haapsiast(i) (-seasta) yi.

61 A. .Tuokko (t. joukko) juotettu min(n)oni 405, 1746,

2440, 2471, R 428, Lu 505, Gö 15

B. Joo ku jootettu hanoine S 716

62 A. Juokko mei(j)än (-en) juomisi(it)a 405, 1746, 2471.

2508, R428, 478, 533, Gö 15

B. Juo meijen juomisii 1641

C. Juotko meien j^iomisia 26

63 A. Ota mei(j)än (-en) otra-vettä 26, 405, 1746, 2262,

R 428, Gö 15

B. Ota(k) meijä (-en) odravettä (ozra-) 1706, 2440,

2508, R 478, S 716

64. Maissa ( -sta) mei(j )en (-jä) mallasvettä (mallat-, -az-)

yi.

65. Katso mei(j)än ka,£,a'avettä (kaura-) 405, Gö 15

66. Jno meijän (-en) humalavettä 1706, 2471, Gö 15
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(>7 A. Piä (Pie) inieltäs nieijeii maalla (-e, mailla, mau lm)

405, 1745. 2262. 2440, E 454, S 716

B. Piä (Pie) mieltä meijen (-äii) piiolee 1706, 2470

C. Piä vaa meeltä meiän poolee S 716

D. Piä (Pie) mieltä(s) meielähän (-jelää) 26, 1746, K 428

68 A. Mieltä(s) mei(j)än (-en) vellolicmme (-ni) 26. 405,

1706, 1745, 1746. R 42S

B. Miiltä meijän velloillemme 2262

r. Meijen kazvo-kallahilla 2440

69. Meiän maa merelle maistap !S 716

70. Kailaat kananmunalle S 716

71. Va.st(a) minn (minll) juohtu miele(li)eni 26. 1706

72 A. Ymmäity syämmelleni 1706
B. Ja sytty syämmelleni 1706

7.'^. Miiissin mieli puolestani 1706

74 A. .lo emosi ennen syötti 26

H. Jo sin emyt enne syötti S 716
('. Jo siun t'mo(i)si (t. emäsi) syötti 405. 1640. 1706,

1745. 2440, R 478
1). Jo sinn isäs ennen syötti Lii 505

75. Kakut paisto, voit sulatti 8 716

76 A. Enne(n)m(M(j)ä(n)(-en)syöttämistä 105. 1745. R 478
B. PiUne meijän syötäkkiä 1706
('. Ennen näitä syömisiä Lu 505

77 \. Jo isosi ennen juotti 26

R. .Jo siun isosi juotti 405, 1706. 174<)

e. Jo siun isosi syötti E 478
1). .Jo siun emosi juotti 2440
K. Jo siun emyt enn' on juottand Lu 505
F. Jsyt .syöttänt, emyt juottant E 533

78 A. Enne(n) mei(j)ä(n) (-ijen) juottamista 405, 1746,

E 478
*

H. Knne meijän juotakkia 1706
r. iOnnen näitä juomisia Lu 505

~U .\. Mie vasta varaksi syötän 26. Lu 505
P). Vlie vaa syöttelen (söötän) xaioiksi (-aksi) 1706.

S 716
(". Mie vaites varoksi syötän 1745
l>. Vasta omaksi \ aroiksi syötän J640
K. .Myö vaa syöttelennne (syötämme) \;ii:ik,-i (-(»ksi)

R 478, 533
F. Myö vet syötlelem(m) viiroik>i 2II<>
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G. Nyt miä syytän, uyt miä juutaii 2262
80 A. Vasta syötän valmiheksi 1640

B. [Nyt miä] syytän valmiheks 2262
81. Mie vaites (vasta) varaksi (varoksi) juotan 405, 1746.

Ln 505
82. Tämä(n) aikue(n) ajaksi K 53.3, Lu 505
83. Tämä(n) tunnin tarpe(h)eksi E 533, H 716, Ln 505
84. Kiven Juuren kiskojaks(i) 1640, 2262
85. Puun juuren puhastajaksi (puhis-) 16J0, 1706,

2262, S 716
86 A. Unen nurmen nostajaksi 26

B. Kova(n) nurme(n) kuokkijaksi 1640, 1746, R 478,

Lu 505

C. Kovan pellon (maan) kuokkijaksi (kookki-1 1706,
S 716

87 A. Kannon juuren kaivajaksi 1640, 2262
B. Tervaskannon kaivajaksi 1706

88. Turpe(h)en tuliertajaksi (tuper-) 26. 1640, 1746,
E 478, Lu 505

89. Suoniityn solkkijaksi 1706
90. Sirpin pään silottajaksi Lu 505

Sormusta sormeen soviteltaessa:

91. Näytäkkö (-ä) käkö(i) kätesi yi. ^)

92 A. Virpi viisi sormuttasi yi. ^)

B. Virpoi sormeis (sormuet) viruta (-oita) 1641, 2262
93 A. Näytä kättä oikiaa (-aista) 2262, 2440

B. Kättäjäist oikiaa st 1706

C. Kätehesi oikiasi 2509
94 A. Sormee nimetöintä 2440,Lu 505

B. Sormiaas nimettömmää 1706

C. Sormesi nimettömäsi 2509
95 A. Mahtuuk(o) sormus sormelies(i) 28, 405, 1747, 2440,

2509, E 428, Lu 505
B. Mahu (Malituk) sormus sormehees (-eni) 2262. 2472

C. Mahtuneka velloin sormus 1641

^) Muuntelut: Näytäkkä, näytäkkö, näytäkko, näytälihää,

näytä ko, näytä käkö, käköi, käki kätesi, kätteis, kättä, käsiä, kät-

täs.

^) Muiinti'liil: Virpi, virppi, virpoi, virpo, viepi, virpu viisi,

viittä sormuttasi, sormuttas, sorniuvesi, sonniani.
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D. Öynuykkö sonnns sormeesi 1706, Gö 15

E. KelpaJaako sormuz sormee R 533
F. Kelpajaako meijän sormus sormune S 71(i

OH A. Kätehesi kultaren«;as 28

B. Kätehesi aika ase 405

'M A. Kätehesi oikia(h)a(n) (-asi) 28, 2509, E 428

B. Kättee(he) (-ni) oikiaa (-asse) 1747, 2262. 2472. Lu
505

C. Oikeaasi sormeesi Gö 15

D. Töine toisee kättee R 533, ö 716

98. Sormeen nimettömään yi. -)

99. Peiikaloo päättömää 1641

Kun sormus lopullisesti on jätetty sormeen:

100. 01koo{n) (-0S, -oot) kiitetty Jumala yi.

J(»l A. Tenattu (tänätty) totinen Luoja 28, 405
R. Täännetty (tienattu, tienetty) totine Luoja 1707.

2441, 2473, R 533
102 A. Avassettu armahainen 28

B. Avastettu armollinen 405

103 A. Jo näytti käkö kätensä (käteen, käsiä) 28. Gö 15.

Lu 505
B. Jo näin käet (-en) käöltä 405, 2473
('. Jo näimmä käölt' käteni 2510

D. Jo sain näliä minnoaui 2441
E. Synty sormus scrmee 1707

101 A. Vir])i 5 s[ormeansa] 28

B. Virpi viittä sonnutta Lu 505
C Virveltä (Virpiltä) viis(i) sormutta(ni) 405, 2473

I). Kätteesse oikiaa 1707

105. Sormee nimettöinniää 1707
lOH A. Käet (on) paksut minnollani (-aiu) 2S. 105, 2441,

Gö 15
V.. Käed (-t) on (oli) paksut minjallani 2510. Lu 505

107 A. Käet on (oli) ])aksut. sormet hoikat yi.

B. Sormet paksut, kiiet hoikat K 533

r. Sormed oltii hoikad. käed oli ii paksut 2473
108 A. Käet (on) kääremän (-ämön) kutojat 28. 1707

') Toibinniil: Sorrnrt-n, ftunu(,'c, sormt-ln-si, s(jrniclu;f, sornu-si

niin»tt^»m;ih{in. nimfttomäÄn, nimptlömäft. nimcttömmäii. nimpt-

tiiinJisi
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B. Käet kääremän kiitoot 405, Lu äOö

C. Käet on käärijän kutovat 2441
D. Käet käärimän kutojan Gö 15
E. Käet käärmein kutojat 2473
F. Käet kankahat kuttoot 254

109. Hienon pirran piukuttajat 2S

110. Lovantien loukuttajat 28

111 A. Sormet (-ed) rihman ketreäät (kedrä-) 405, 2510
B. Sormet rihman suorittajat (suoristajat) 1707, Lu

505, Gö 15

e. Sormet (-ed) rihman (-oin) sorijat (sorittajad) 2478.

Soikkolan Väärnojan toisinnossa 1041 on jatkona:

Miun neitoini minnoin, Ohukkaist ()lk[an]p[ääs],

Neitsykkäin, minjyeen, Käsivarrees vak[kaat],

Miks on hoikat sormuees, Kaiat k[aksi] käm[mentäis],
Käsivarrees on vakkaat, Voita suolaellessaas,

Kaiat kaksi kämmentäis Pettypiimäl ei liietty.

Ohukkaist olkanpääs? Isoisi sian lihutta,

Siltä on hoikat sormuees, Sibliessaa sikkooja.

Tämä lisä on toisesta lyyrillisestä runosta, jossa neito va-

littaa hoikkuuttaan.

Säkeet 1—3 lauletaan jo sulhasen ajaessa kotipihalta

morsianta ottamaan ^). Säk. 24—35 kuuluvat runoon,

jossa sulhaskansa tervehtii morsiamen kotia, kuten jo on

esitetty ^) ja samaan tapaan kuin sulhaskansan tervehyttä-

minen ovat myöskin seuraavat tervehyttämiseen kuuluvat

säkeet 36—48 laulettuja 3). Säk. 69—70 kuuluvat kotiseu-

dun ylistysrunoon ^).

H e V a a 1 1 a on kaksi toisintoa piilopirtissäkäynti-

ninoa, toinen Lenttisin kylästä Varvanan (P 32), ja toinen

Tönttölässä kirjoitettu Vepsän kylästä syntyisin olevan

Paroin (67) laulama.

Varvanan runo alkaa tcrvehyttämisellä:

1) Ks. 70 ja 151 edellisestä, s. — 2) Ks. s. 181—2 — *) Ks.

edell. s. 217 ja seur. — *) Vrt. V. Tarkiainen, S. Kansanrunoussenii-

naarin julkaisuja III s. 75, 94—95.
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Terve kuu. terve päivä.

Terveheksi ineijen niinnoi!

Satatuhat tervehyttä

Xuoremmalta kuninka-
halta

- Nuoremmalle knuttarellel

Tuntuapa iiuMJeii minuoi

Kupalla k.si kummartais.

Parahiksi painuttais.

Maahan asti kerttiit mar-
ketit.

,„ «Somereen suuri solki.

Helmet hietaan tapasiit.

Kahen puolen on kaksi

neittä.

Xe on palttina liiassa:

Leipää ja olutta tarjotessa:

Syc"), minnoiui. ju(» iH|in-

iu)in i

Syö meijen syömisii,

Juo meijen juomisii.

Ota meijen odrakkea.

:,„ Katso meijen ka.irrikkca.

Veä meijen vehnikkeä.

Kutja rukihikkeal

Paa mieltä meijelääni

Elä tusi lullessaas.

35 Huoli meille männessääsi
Täältä hanhista haroat.

.Meille jovvuit joutse-

niin.

•loutsemMi kf)ti koi-reea.

Meijen minnoi keskimäin,

Se on aivoin aarnitsassa.

Päästä tuntui emoilliseksi.

Jaloista isoilliseksi,

Maan jtarret punin ]»u-

noittiil

Punaisilta kottiloilta.

Laki siintää sinelle

Siniseltä aanualta.

Päässä on (päähiin ra-

kettu ?

)

Kolmin on lassoin lan^oit

luotu.

Pantu viisin paskahelmin.
Tuosta tuntui meijen min-

noi.

I^]i lucillä i'ukoja jauheta,

Mcill on mtdnitsal meroil-

la.

Myllyt myyrän mättähillä

\'etoikivoi jauhoi vchniit.

.Myll\ myrräis rukkiiliet.

Siä neitoi meijen minnoi.

Haleta halurahisi,

Sierra itkuistumesi.

Istui iloitsommaan,

Laatiele laulamaani

Meill on verkeiset verrää-

jät.

Meill on aijoit aarnitsaiset.

Mrill on poj-tit ])olttinaist.

I'aroin lanlamassa toisinnossa on ensin kelioitus:

Määnimä kunta kaiso- Kussa täällä on kuu pietty,

maan. Kussa on päivcii hallikoittu.

Päivöjä tähystämmään.

Piilopirl 1 iin lultiui I <'r\ cliytcl aan:
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Terve kuu, terve päivöi,

Terveeks terv eliyttäj äin

!

Maa kova, kivi kovempi.
Kovemmaksi haltijaksi.

Mistä tunnen meijen min-
noin:

Kaksi on neittä kahen puo-

len,

Miun minnoin on keskimäin;

IsTuo on aarnitsa hiassa,

Minnoi on palttina hiassa.

Savakkojen ja äyrämöisten häämenoihin ei kuulu

piilopirtissäkäyntiä. Sulhasen tullessa istuu morsian pöy-

dän takana. Koko tätä runojaksoa ei siis voida sovelluttaa

heidän häämenoihinsa. eikä sitä heillä tavatakaan.

Vuoleella on inkerikoilla jälkiä ruuan tarjoamisesta

morsiamelle:

Ota mei'än otrastaa, vSyö mei'än rukkeistaa (Pajula

555) ja Lempäälässä lauletaan morsiamelle, kun sulhasta

-

lossa tarjotaan syötävää:

Suostu meiän suoloihim-

me.
Lepy meiän leipihimme.

Ota meiän otraistamme.

Katko meiän kauraistamme.

Taita meiän tattaria,

Svö meiän rukeistammel ^)

Samanlaisia säkeitä luetaan maanhaltialle Pohjois-

Hämeessä: »suostu näihin suoloin, lepy tähän leipään,

viihy näihin villoin, ottakoon otran kanan munasta kai-

keks ijäks». -)

Vatjalaisiin häämenoihin kuuluu morsiamen piilot-

tautuminen. Piilopirtissä sormusta soviteltaessa käteen,

laulavat sulhasen kaasot:

IJnohtin mälehtämässä,
Kjys[ymässä] tsatsimassa

,

Mi x>iti eessä juella.

Ne vet viivyit viimeisessi:

Et puutu puna minua.
Ei mene mesi povellani.

Kui näytät sie kotsasia.

Virpi sormia viritä.

Olko kiitetty Jumala,

Jo näytti tsjäko ksjätesä.

Virpi sormesa viritti!

Jo nyt menet mesi povellani,

Jo puutu puna minuu,
Kui näytti tsjako ksjätyä,

Virpi sormesa viritäp. L 7

Aq 15

Aq 580. IX 4 n. 157'» (Hämeen loitsut).
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Virossa tervehditään piilopirtin oven takana lankoja

laulaen runoa »Tere. tere mied langmU. Sisällä olijat vas-

taavat, että neito ei ole kotona. Sulhon puoli vastaa, et-

tei pidä valehdella, sillä tyttö istuu kamarissa sulhon

solki rinnassa ja sormus sormessa ^).

Syöttämiscstii ja juottamisesta lauletaan Mrossa niin-

ikään.

p]hk ta neih' sööniiselle. Eli k (» neile juomiselle

Mis sie eite eile söötis Mis sie taati eile juotis.

Vastataan:

Juha ta wötnud \vriida leiba, Sjiönml nieie sia liliaila. -)

Katsnud me ie kala leiba.

Lahjojen jakaminen piilopirtissä.

Kun morsian on maistauul leipää ja olutta ja sormii.-

pantu sormeen, jakaa hän .snlliasen kaasoille ompelemiansa

lahjoja, tavallisesti kirjavia vöitä. Usein sitoo joku mor-

siamen omainen hihjat kaasojen kaulaan. Kukin lahjan

saaja pyörähtelee muutaman kerran »ympärikkoa», jotta

lahja paremmin näkyy. Lahjoja jaettaessa lanletaan Länsi-

Inkerissä runo »Lako katson lahjojani». Tätä runoa on seu-

raavat muistiinpanot: Xarvusista 29. 405. 174S, 2474.

2t42. 2511. (E ."jIO) Joenperä,stä 1708, Bngenesta Oö 17.

(LS). Xiiden sisällys selviää senraavasta:

1. Noiskaa estä (iestä) risti (n )ra h vn s (rissin i.) 21». 170s,

174>!. Gö 17

2. Kahen puolin kaltiskaa Gö 17

.'.. Ikkimoista. akkunoista 29, 1748
I A. Laha paistaa piloista (pilvistä) päivfi 29. Gö 17

B. La paissaapi Jumalan päivä 1708

') Ks. H 11 'A. 1S7 .lohvi: Vana aiguf puhua T>riink: H 11 M
7 1 Oi n. 10 (2');^). Kuusalu.

') FT II 2 p. 'i.Sl n (.570) Lilnil.j.
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Kuu pilvistä kumettaa 29
Kuu ikkunasta kumettaa Gö 17
La-ko (kuin) katson lahjojani (-jooja) 29. 405, 1748.

2474, 2511
Mie katson lahjojaa 1708
Suku katsoo lahjojasi Gö 17

Onko (Onok) lahjani (-at) lakiat (-eat) 29,405.1708,
1748

Onko lahjani lahkeet Gö 17

Onko lakkeet niinjan lahjat 2511
Onko lakkeat, onko käppiät 29

Lakiat ja siliät 405
Kui lakiiat niin siliiät 1748
Eik ole kummia kuottu 29
Kui on pantu papuskoja Gö 17

Imehiä issutettu 29

Tuppaeltn tupuskoita Gö 17

Onko tuhman tuupuskoi 2474
Laisan Lalavad laaittu 2474
Onko olt senet sinessä 1708
Onko olt punat punassa 1708
Onko olt kellat kellassa 1708
Onko (Onok) min(n)o(n)ni (minjani) maan(n)ut 405,

1748, 2511
Ripasääri ringotellut (rengo-) 405. 1748
Onk(o) teh(ny)t unikekoja 405. 1748, 2511
Vai on teh(ny)t sysi-kekoja 405, 1748
Kedräellyt kieros-päitä 2511
Oikoo kiUetty J[umala] 1708
Täännetty t[otine] L[uoja] 1708
Kyll on pitkät, kyll pitoiset 29

KylP on pitkät, kyll' on hienot Gö 17

Kyir on lahjani lakiat 29, 405

Hyvät lahjat, lakiat lahjat 1708
Kyir on hienoa heiaeltu Göl7
Ei 00 kummia kuottu 29
Kalan kieltä keträelty Gö 17

Imehiä istutettu 29

Kyir on hienoo kuottu Göl7
Kyir lakeat, kyll käpeät 29
Lakiat ja siliät 405
Lakiat i käpiät lahjat 1708

5 A
B

6 A,

B
C,

7 A

B,

C,

8 A,

B,

C.

9 A.

B,

10 A,

B,
n

11.

U.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18 A.

B.

19.

20.

21 A.

B.

22 A.

B.

C.

23 A.

B.

24 A.

B.

25 A.

B.

C.
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26. Passibo minjalleni 2511
27 A. Ei ole maannut minuoseni 29

B. Ei 00 (uo) niin(n)o(o)ni (niinjaiii) niaan(n)ut 40.5.

1748, 2474. 2511
2s. Ripasääri (ei) rin^otelliit (renao-. lingii-) 405, 1748,

2474
Ain' on lahjoja latonut 2474
Ei oo (uo) teh(ny)t uni-kekoja 405. 1748. 2511
On teli(ny)t sysikekoja 405. 1748

Eikö kedränt kierospäitä 2511
Kehant on kellassa kävellä 29

On olt punat puna.ssa 1708
-Moned yöd oi unetta 2511

Matara.ss[a] matkustella 29

On olt sinet sinessä 1708
Monet päiväd murkinatta 2511

On olt kellat kellossa 1708

Monet suutkit suuruksetta 2511

35. Ne pitkät kesoiset päivät 29

29.

30.

31 A
B

32 A
B
C.

33 A,

B
C,

34 A,

B

Muutamat toisinnot ovat

jon poikkeavia, ettemme niitä

loon sekoittaneet. Eugenessa

jojen jaon jälkeen kiitokseksi:

Aituinala neijolleni.

Kaksi neijou kantajalle.

Kolme neijon kuoria lie.

Neljä neijon emälle.

,
Koi antanu neijon maata.
Ripasäären rengotella!

Kuin kutoi näitä lahjoja.

K 519 Flaaviko-sta:

Ri maant meiä minno.
.Vin on lahjoi laatinut.

Lahjat la k k ia t. kä^^t käp-
-* piät.

Käet käärimen kutojat.

. Sormet lilnnau suoritta-

jat.

l*aperisen paukuttajat.

Ei pitänt pimetikkoo

kokoonpanoltaan siksi pal-

ole edellä olevaan säeluette-

laulaa hääväki tuvassa lah-

Tu])a kuusinen kumisi.

Laki lautanen helisi.

,,j
Ei oo antanu kylän maata
Siltä kaiteen kaljunalta.

Siltä pirron piukkinalta.

Kääryrattaan kärinältä.

Kikä (»o hävent hämärik-
koo.

Ain' on lahjoit laatinut

,„ Eikä pannut paapusch-
koita

.

VA tuppint tuiijHiskoi

F]ikä laatint ])a])useh-

koita.

Kyir hyvät annettii.

Viel |>arernmat luvattiil



28G Lahjojen jakaminen piilopirlissä.

Samantapainen runo lauletaan myöskin häiden lo-

pussa sulhasen kodissa kerranjuonnissa morsiamen lahjoja

sulhasen suvulle jaettaessa, kuten tuonnempana selviää.

Kun ei Hevaata edempänä ole koko piilopirtissä käyntiä,

niin on itsestänsä selvää, ettei myöskään tätä runoa siellä

tavata.

Vatja-nkielinen kiitosruno lahjoista on seuraavan muo-

toinen:

Puumasibo langoleni, Kaik' oma kankaje kutoja,

Puumasibo tai patsibo, Eivät kaikki kaatterasta.

Ep autan ane magata, Kurja on kaattera kutoja,

Ripasääri ringotella, Satalaikko läatitella,

Lamonu ep kylä lavosia, Ys on niisä kymmenesä,
Kylä ortta vöigotellu, Kas on saatu saan seassa.

Kylä partta painutellu, Ivysalla iljasassa,

Ainoi köllosa (öellaza) ko- Marjus alla ma perällä,

janu, Tatjanalla taivaassa,

Maranassa matkaellu, Oljenalla outoassa. (L 7,

Päittäny punapanimot, vrt. Aq 15)

Sata laikot laatitellu

.

Ahlqvistin toisintoon 15 on sekoitettu lahjojen anti

piilox)irtissä ja sulhasen k-odissa. Tästä toisinnosta selviää,

että vatjalaisilla on useampiakin samanlaisia säkeitä kuin

länsi -inkeriläisissä

:

Laka wätan lahjojani, Kui on lada, ni' lakea —
Laka wätan \valkeala, Kuhö miä tämä' paneisin*

Laka tunnusan tulela: Pan tämä' parapikohsi

Kui" on peni, ni on ,pad'a, Cerikoza eäwwezäni.

Tätä runoa lauletaan myöskin Virossa. Sielläkin on

samoja säkeitä kuin vatjalaisilla, että äiti »ei la suu d laval

magada». Virumaan Vaivarasta:

Sain vöö vavermu kirja. Kas oled punassa käinud,

Paisatie pannelkirja, Maranasse matka käinud
Heinä koisi heidetie. Ja kolia heinasse konelnud.^)

Paju koisi paisatie.

M H II 1, n. 56, vrt H III 1 n. 326 ja Eisen. 25917.
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Palaamme uiulellceii tähän lahjojenantinuioon ukui-

rKMiipana käsitellessämme ninoa. joka lauletaan sulhasen

talossa lahjoja jaettaessa.

Morsiamen äitiä lohdutetaan.

Piilopirtissä istun morsian tavallisesti äitinsä sylissä.

Kun morsian on jakanut lahjat, istuu äiti yksin ja itkee,

tietäessään, että hänen lapsensa pian joutuu kovan kohte-

lun alaiseksi, että hänet viedään kuin orjuuteen. Esilauhi-

jat eivät jätä äidin surua huomioon ottamatta: he laulavat

hänelle runon, jossa lohdutellaan, ettei tytär ole joutunut

huonoon taloon ja huonolle miehelle. Miniänä ei hänen

nmka tarvitse liikoja raataa. Tätäkin ninoa on lukuisasti

kirjoitettu Narvusista nimittäin toisinnot 24, 25, 404, 406.

1067, 1749. 2101. 2443. 2477. 2.512. 2549, E 429, 533, 8 781.

S41, Ln 490. Jocuperästä on vain yksi toisinto 1712, Euge-

nesta Gö 21, Soikkolasta ei ole yhtään muistiinpanoa.

YUäluetelluissa toisinnoissa on säkeet:

1 A. Ku (Kuin) mie katson kainostani KM. 1719

B. Mie katson kannoittelen 1712
e. Ivo mie katson lankojani S 78l

I). Kuin mie vaatan varjoistani 24

K. Kaikki suku on iloine 2549
2 A. Vaatan varjopuolestani 404, 1712

R. Katson kauno])uolestani 24
(". Kaikki suku on rienuiine 2549

'.'). Kaikkia pitkiä päivästä 1712

\ A. Kat3o(n) neito.sen (neitiisen) emvtta 1712. 2549
8 841,

Ii. Tuota neitosen (neitisen) emyttä 401. 17 19

e. Katsokaa tytön emyttii 2104,

I). Ku miä katson tytön emyttä 2477
K. Katsoin minnoini emyttä S 781

5 .\. Katson neion vaalijaista 1712
H Katso neion kantajaa Ssjl
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C. Kuin katson neion kantajaa Gö 21

6 A. (Tuo) riulkku(u) syän pi{h)o,ssa 24, 404, 1749
B. Ku{in) Imlkkuu .sy(v)än pi(h)o(i)s8a 2104, 2477, 2549,

S 781, 841, Gö 21
(". Ku hulkkiipi snruilla suilla 1712

7. Ku hulkkupi mielillä pahoilla 1712
8. Syämmillä raskailla 1712
9 A. Kaksi kättä kainalossa yi.

B. Kaksi kättä kailan alla 1712
10 A. Kymmen kyyneltä posella ö 841

B. Kaksi silmää vettä täynnä Ö 781

C. Ja vieröö vesissä silmin 2549
D. Aina on vesisin silmin Gö 21

11. Vatsa varpahan (varpaain) nenässä 2477, 2549, vS 841
12. ISTeitoa erottaessa 2549
13. Lanko(i)seni lintu(i)seni 25, 2549, 8 841
14; Lansfot linnukkaisueni 25, 2549
15. Isoini isotut langot 2549
16. Hautojäiseni halatut 2549
17. Langot uuven uusikkaiset 2549
18 A. Elä huoli lanko(i)seni 25, 406, 1749

B. Elä tuskaa (sure) lankoiseni 2549, H 781, 841
C. Neitsyeni, neitsakkoni (-ykkeni) 1667, Gö 21
D. Kuule neitosen emyt 1712
E. Minjy(v)eni (Minjuveni) marjuveni 2512," E 429, 533

19 A. Elä (Älä) huoli iintu(i)seni 406. 1749, S 781
B. Kuule neion vaalijaine 1712

20 A. Elä (Älä) tuskaa (-au) tnllessa(si) 1667. 2441,2512,
E 429, 533, Lu 496

B. Elä sure sukijaan 1712

^ (J. Elä 00 pahoilla mielin Gö 21

D. Elä tuskaa lintuiseni 2549
21 A. Kaihoele kantajaan 1712

B. Elä ohka ollessasi Lu 496

C. Elä surkeen syämmin Gö 21
22 A. Siiz et oha onessa(si) 2441, S 533

B. Hyvä leenöö ollessasi 2512
23. Viekää sana neitiselle 25
24 A. Kyllä tiesi siun isosi 25

B. Osalikkaan saunoin kait 1712
C. Ei pannut siun isäsi Gö 21

25 A. Kyllä ymmärsi emosi 25
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B. Ossaasit omenan tehhä 1712

C. Ei pannut sinn emäsi Gö 21

20. Mahot marjan maalle laatia 1712

27 A. Ei (Et) pan(mi)t pakeni(j)alle (-jaa) 25, 40t;. 1712,

1749, S 781. 841, (iö 12

B. Et sie joutunt juomarille Lii 490

28 A. Etkä pant i)aimenelle 1712

B. (Veti) Et (sie) pannut paimenella 2104, 2549
r. Et joutunt i>aimen])ojalle Lu 490

29. Pant et (Et pant) paimenen pojalle 2104, 2r)49

80 A. 8ää(s)tänt (ei) säären juoksialle 25. 400

B. Säästänt säären pieksijälle i> 841

(\ Särpi säären juoksijalla 2104

I). Et saaren juoksijalle 1712
M. Te (Työ) panitte (-a) lanko(i)seni 400, 1749
:V2. Työ panitta lintu iseni 1749
33. Panit paikoille hyville 1712

34. Asettelit armoille 1712
35. Sirkun sihalle hyvälle 1712
30. Parahille paikkoisille 1712
37 A. (Panit) Vanhalle (-a) talon-pojalle (-Ha) 400. 1749.

2549. Gö 21

B. Panit (vaa) lalon-pojalla (-pojillen) 2104. S 7S1

e. Sie i)ani1 talonjtojalle S 841

I). Ikisille talonpojille Lu 490
3H. Talon l)OJan poikaselle 400. 1749

39 A. Ikiselle (-ille) rikkadOaHe (-liille) 1712. 2101, 2549.

S 781 . S41

P.. Sie van jousit rikka li ille Lu 49r.

Hl. Iki rikkaan pojille 1712
41. Kyntömiehelle kypenelle Gö 2J

42. Kovan nurmen kuokkialla 2304

43. Paksun paaen nostajallu 2104
il. Maamies on marjueni 25
L"i A. Kyntäjä ky})enyeni Gö 25

H. Kyntömies on vellyeni 21

40. Multa jalka muurameni (Jö21

J7 A. Ei meillii (-He) kivelle (kivolle) vii(j):i KMi. 10»;7. 1 7 12.

1749, S 841

H. K\ lie Kiirettä kivelle 2512. i; 129
e. Emme vie jauho kiv«?lle K 533
h. Ei meir ]):inn;i jauh:imn;i 2111
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Hiiimnaielle (-Ha, -erelle) huisutella 400. 1007, 174»
Hummarelle ei hulkutella 1712

Hnmmelel ei luiisutella S 841

Ei(k) lie Imolta linmnierelle 2512, K 429

Emme huiskaa liummerelle E 533

Eikö panna snrvomaa 2441

Ei 110 kivveä kolonna 2441

Kivi on viety (vietii) Kiiskalaa(n) 400. 1007,1749.

2441. 2512* R 429

Meill on kivi Kiiskalassa R 533. S 841

Hummer (on) Hnoterin (-orin) mäelle (-llä) 1007,

2441, 2512, E 429, 533

Hummer siiuree(n) sal(l)ii(n) 400, 1749

Petkel pitkää(n) paj(j)uu(n) 400. 1007

Hummel pitkässä pajussa S 841

Meil(l) on melnitsa(t) (-ät) kylässä 400. 1712, 1749.

2512, E 429

Tuulimylly(t) tuulemassa 400. 1749

Tuulimylly tuisuttelloo 1712

Vesimyllyt vieremässä 400

Vesimylly vierettelöö 1712

Eatasmylly(t) rai(j)umassa 400, 1749

Kolt(-d)* on myllyy vellollani 2512. E 429

Kolmet on veskii meijen koissa 1007

Kold on melnitsää talossa 2549

Yksi jauhaa leipäjauhot 1007, 2512, E 429

Yksi jauhaa jauhe'ia 2549

Töine jauhaa kakkujauhot 1007, 2512, E 429

Töine suurtaa suurimoja 2549

Kolmas suurtaa suurimo(i)ja 1007, 2512. E 429

Kolmaz laskoo lastimoja 2549

Meijä maat ollaa mesiset E 533

Kallahat kananmunaiset E 533

Seipäät sia lihaiset E 533

Meill on läävät lähtemiiä S 781

Lääv(ä) on täynnä lähtemiä E 533, Lu 490

Töine o (n) lähtemän (-mii) emiä R 533, Lu 496

Lääväti lähtemen emiä S 781

Talli täynnä tammoi E 533

Ikä viikko voita tehhää S 781

Meill on virssalta vehnä maassa
Kahelt on kaura maassa S 781

48 A
B,

C
D
E
F,

49.

50 A.

B.

51 A.

B,

52 A.

B
53.

54 A
B

55 A
B.

56.

57 A.

B.

C,

58 A.

B.

59 A.

B.

00 A,

B,

01 A
B

02.

03 A,

B,

04 A,

B
05.

66.

67.

68.
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H9. Kymmenelt on ruista maassa S 781

70 A. Koit on aittaa vellollani 2512

B. Meil on koit aittaa mäel ?^ 781

71 A. Yksi aitta on leipäaitt-a 2512

B. Yks on vellon vehnäaitta S 781

72 A. Töine aitta on vaateaitta 2512

B. Toinen on ison niisaitta IS 781

73 A. Kolmas aitta on vehnäaitta 2512

B. Kolmas vaateorsaitta S 781

74. Siel" on salvot salvon päällä 2512

75. Ja on purnut purnun päällä 2512

76. Ei meil(lä) vesi(i)lle vii(j)ä lfi67. 1712. 2512. E 429

77 A. VJijä ei vettä ottamaa 1667

B. Tsatille ei hulkutella 1712

78. Meil(l) on kaivo(t) kartanossa (-nolla; 1667. 1712.

2512. R 429, S 841

79. \'esitiet on veräjän suussa 1712

80 A. Meill on kannet kaivon päällä 1667

B. Kannet ollaa kaivo(i)n päällä i512, H 429

81 A. Vinna«l ollaa kansiin päällä 2512

B. Viiet vinnat kaivon päällä 1712

82 A. Itse istuu laa vitsalla 1667

B. Itse istuuhu (istujaa) tuvassa 2512. R 429
S3 A. Vesi tulloo tuppaa 1667

B. Itse tuppaa tnlloo 1712

C. Villal veen tujipaa vettät Ö 841
.H4 A. Kaavi kantaa kattelaa 1667

B. Itse kaaup kattilaa 1712

C. Nuorat kantaat kattalaa S 841
D. Vesi vieröö kattilaa (kattelaa) 2512. R 429

85. Läpi seinän lovesta

86. Läpi loven ikkunasta

87. Kavala on kala meressä
88. Kavalamp oli meijen vello

89. Viisas vimi)a laineessa

90. Viisaanif»! meijen vello

91. Kaivo kaivon kartanolle

92. Laati kannet kaivon päälle

93. Laati vinnat kaivon päälle 1667

HevaaItH f)n imnitaniia kohtia tätä runoa. Vastaa-

massa säk. 47—60. joissa kehutaan, ellei snlhon luona tuio-
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rikko joudu käsiiikivellä jauhamaan, koska talo jauhattaa

kaiken myllyssä on i):

Ei meillä rukoja jauheta. Vetoikivoi jauhoi vehnät,

Meill on melnitsat meroilla Mylly myrräis rukkiihet.

Myllyt myyrän mättähällä,

Suomen rajalta (Paraske 369) on myllystä samaan

tapaan:

Ei meillä varrai nousse. mylly rutmoo rukke^te,

meill ei puuhata puhetta. meill' on myllyt mygryn
kiven puuhun kiirehest, päällä.

raa'an vartee ei varrai. melnitsat meren selällä:

Ei 00 kiirettä kivelle yksi mylly ruista jauho,

eikä huolta hummarelle: toinen tarpoo tattarii,

v^esi meille vehnät jauho, kolmas vehnää veteli -).

Selitys, ettei miniän tarvitse jauhaa, tavataan sekä

Länsi- että Keski-Iukerissä myöskin muissa kuin hää-

runoissa. Kiinpä Narvusin minijän runoissa tavataan sä«-

luettelon säkeet 47—52 sovellettuina miniän valitukseen,

miten huonoon taloon hän on joutunut, vaikka on kehuttu,

ettei vieflä kivelle »Hummarell ei huisu telia: kivi meill on

Kii(s)kalassa. ±Iummar Haotarimäellä»>. ^)

Keski-Inkerissä on kotiseudun ylistysrunoissa myl-

lyjä koskeva kohta:

Kivipuu ei kiimuttele Myllyt myyrtävät rukkoja,

Meill on melnitsat mäellä (me- Vesi vehnän vierettää,

roilla) Koski otran kuohuttaa.

Myllyt myyrin mättähillä.

Vatjalaisillakin on jauhamisesta ja myllyistä, vaikka

neuvona »Elä paa javamaa», seuraavassa muodossa: (A 25)

1) P 5, T309, Str 171.

2) Vrt. Paraske 155.— ») Ks. 111 141 säk. 1— 12, 57—60;

vrt. 111 1090—91.

%
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Vajölta civi cä€ssä, Omaa miriuöö niirkaa päällä

Pecel peenessä pihossal Kyl vesi ryceed javab
Meill Oli ineelnitKn övläzä Rataz-rummo özrad ratfdob.

Näistä säkeitstä. jotka ovat kotikylän ylistysruiiossa

koko yleisiä, on V. Tarkiainen huomauttanut, että ne »ovat

nähtävästi .sekaantuneet tähän Inkerissä jotenkin tavallisesta

sulhon runosta». ^)

Kotiseuturunoou sen sijaan kuuhmevat vain yhdessä

ainoassa toisinnossa olevat 61— 63 säeluettelossamme. 63

—

93:n tapaisia säkeitä tavataan myöskin kosiorunoissa

.

Tässä runossa varsinaisesti alkuperäisinä voinee pitää

säkeitä: 4—11. 18—25. 27—46.

Vatjalaisessa runossa (IjII ja 16) on useita samanlaisia

säkeitä kuin länsi-inkeriläisissä toisinnoissa:

Oipa ullua emyttäi Valieiselle varasse,

Emyt ulhi meeleline. Viisi sormutta pihosse.

Emyt tuima tuuroline. Kassi kättä kämmelele.
Raukka ranna veerolincl Se jääp ennele varasse.

.Minä jätän emälf^ eessi.

Myöskin kaivoja koskevilla säkeillä (ks. säeluettclo 76—93)

on vatjassa xastine:

Kaivap kaivo kmitta syliä. Laali vivun viittä syltä.

Teep vivu viittä syltä. Vipu vettä vinnoessa.

La siilo sinise silla. Rihessä rihcn etese. L12.
Rihessä rihen cte^Mi.

Kiivaus, etlii vesi »Itse tupi>aa liilloo. Itse kaaiip kat-

tilaa Läpi seinin lo\esta, ]Ai\n loven ikkunasta» on tietysti

syntynyt siten, että laulajat ovat joko kaupiinjroissa tai

kartanoissa nähneet vesijohtoja.

'i K«ilisiiiiiiiii viisi vsniiKi. >. 10.5 ItH'..
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„Jo sain neitoa nähhäkseni".

Siillio ei tavallisesti tule ollenkaan mukaan piilopir-

tissä käymään. Kun kaasiket ja puhemies palaavat tupaan

ylistävät kaasot sulhaselle morsiamen kauneutta ja tuke-

vuutta. Joko kaasot tai esilaulajat virittävät runon, jossa

sulhaselle huomautetaan, että jos on hän miesten parhaita,

niin kylläpä myös osasi vertaisensa valita, sillä morsiamessa

»on mitä oroisen viiä, liinaharjan liikutella».

Tämän runon toisintoja on IsTarvusista: 2475, E 453,

Öoikkolasta: 424, 1643, 1647, 2263, Joenperästä: 1707, 1710.

Säkeet selviävät seuraavasta:

1 A. Miun viljo velvyeen 1643. 1647
B. Oi minun viekas veljyeni 422

C. Elä tuskaa velvyeni 2475
D. Oikoo kiitetty Jum(m)a{a)la 1710, 2263

2 A. Ehtoinen (Ehtoisa) emoini lapsi 424, 1643. 1647

B. Ylennetty armolliiin 2263

3. Kavvaala Kalervueen 1647
4 A. Jo näin näölliseis (-stäis) 424, 1643, 2263

B. Sain neion nähhäksee 1710

C. Jo sain neitoa nahakseni 2475

5 A. Jo katsoin kaanulliseis 1643
B. Neion varren vattaaksee 1710

C. Jo viitsin (viinoin) vierelUstäis 424, 2263

6 A. Varrellisees valitsin 1643

B. N"ei(j)on nimen (nimmiä) tietääksee (tiitäkseni)

1710, 2475

7 A. Elä kurta kultueen 1643

B. Elä sure, sulhuein 2263

C. Elä sure, velvyen E 453

8 A. Karta kannon kii^jueen 1643

B. Karta kannel (-en) kiilyein (kiljeyn) 2263, R 453

9. Katso itse silmilläis 1647

10. Ku et uskont mimniu 1647

11. Lonkahuta luomillais 1647

12. Katso kaunokkaisillais 1647

13. Ei oo (uo) lynkä eik oo (uo) länkä 1643, 1647

14. Ei(k) oo (uo) i)olvelta i>oteva 1643. 1647
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15. Eik(ä) (00) sairas sarven alta 1643. 1647

16. Eikä sivusta sinksahtant 1643, 1647

17. Läpihiista lankielt 1643. 1647

18. Pnhas on povveesta puonnut 1643

19. Ihliaala emoin tyvestä 1643

20. Kaunoi maaman kainalosta 1643

L'l. Ei oo Malle eik oo Marista

22. Ei oo Pilli eik Piristä

23. Eik oo helle Hetvikkine

24. Eikä kaunis Katikkaine

25. Mari neittä kutsutaa 1643

26. Hos on miestä vellossani 1707. 1710

27. On naista minnoissani 1707, 1710

28 A. On mitä or(r)oise{n) vii(jj)ä 124. 2263. R 453

B. On mitä oroin otella 1643
e. On mitä he])oisen vielä] 1707. 1710

20. Li(i)naharjan liikutella yi.

3(>. Rauta (-oi) kapian (-kavio, kabian) kannatella 424

1643. 2263, R 4.53

31. Sylen tävvelt. saanin tävvelt 424, 2263

.32. Puuran viiä. kaaran v|iiä] 1643

33 A. Puuran viiä puhtabutta 1643
B. Puurall (-rill) on punaasta (-aista) vii(jj)ä 424.2263.

R 453

Kaaran \iiä kaunehutta 1()43

Kaarair on viiä krannissost' 2263

Hallilla viiä hartiaa 424

Paatin (-Ha) paksua penää 424, 1643, R 453

Paatill' on paksua perräätä 2263
Mussan muuta mynteiii 1643
.Sa(n)ottii vellofjjani (-ain) 1707. R 453

.Sa(n)ottii. soimattii 1707. R 153

39 A. Syömäriksi, juomariksi 1707
R. Sian sorkan suurueksi R 453

10 A. .Makiaksi varkaaksi 4 707

H. Käri)äsen järiihyeksi R 453

11. Ei »^alnjottu naista saava J707. R 453
12. Sai (Otit) naisen naapurista 1707. 1710
13. Otti (Otit. Sai) vallasta valitun 1707. 17lo. R 453

H. Tuhannesta tunnustetun 1707
45 A. Kaikki kiitti kirkkokunta 1707, 1710

B. Kirkkokunnasi kunlni.-^imnia R 45.''>

46. .Maak\infa kaikki vlensi 1707. 1710.

34 A.

F:;.

i
'

35

1

A.

B.

36.

37.

38.



29<i Morsiamen tupaan tullessa.

Hevaalla »niiohinaiset, palattuansa morsiamen luota,

laulavat sulhaselle pöydässä»:

Käimän kuuta katsomassa, On mitä oroisen viiä,

Päivöjä tähystämässä. Liinaharjan liikutella.

Hoi siä verlroi velvyeen, Rautoikapioin kannoitella:

Ku siä sitä näkkiisit, Reki reittä, toinen toista,

^ritä meilen näytettiin! Paju paksua perrää. P 33.

P 9:ssä kuvataan morsianta edellisen lisäksi: >)Päi-

vöi on päässä, kuu nisässä. Otsassa on ottaavan tähti». Sa-

mantapaisia säkeitä käytetään myöskin, kuten olemme
nähneet, sulhon hevosesta ja myöskin runossa Kadonnut
hanhi.

Säeluettelosta on pantava merkille, että 1—2, 7—

s

ovat yleissäkeitä, 4—6, 21—25 ovat vain muunteluja ru-

nosta, joka lauletaan ennen piilopirttiin menoa ja ovat Vi-

rosta käsin peruisin, säe 40 kuuluu miniän runoihin.

45—-46 ovat yleisiä monissa runoissa, joissa kuvataan nuorta

tyttöä, jota kaikki kiittelevät; ne eivät ole tähän runoon

sepitettyjä, eivätkä tähän luontevasti edes liitykään. Sä-

keelle 31 on Virossa vastine: »Siit me saime saani täie,

Kogusime korja täie.» ^)

Morsiamen tupaan tullessa.

Jonkun ajan kuluttua saattaa joku morsiamen lähei-

nen tämän tupaan. Morsiamen pää on peitetty valkealla

liinalla. Tultuaan tupaan, hän kumartaa kaasojen laulaessa:

Luulin kuuni tuleva, Neitone likentellöö.

Päivykkäisen paistava;

1) H II 17 p. 956 n. 729.
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.Sulholle:

Kunlc kullas velvyeiii, i„ Ota oikia.s omasi.

-Kuule kultani kalani, Valitsele valkiami)i.

Elä kavva kat.sele. Muijen nnistiin seasta,

Elä veltosti viettele! Jott' ei tulinui tunkielis.

Noise kala kannoillesi. Laiska ei lankielis,

Noise maalia, marjueni, ,5 Veltto ei viettelis! (1711)

Seisomaa siesta rani.

Tämän Joenperän toisinnon säkeet 8—9 tapasimme jo

sulhasen maahannousurunossa. Säkeet 10—12 lauletaan

myöskin Xarvusissa morsiamen tupaan tullessa ^). Narru-

sissa on toisinnossa 27 \ ielä lisä:

Katkaa kanalta jalka, Ettei lentoon menisi

Leikkaii siipi sakka lilta. Eikä painasi pakoon!

1—2, 4—;) ovat tähän sovellettuja. 3, 6—9, 13—15 ei

nmissa toisinnoissa tavata. Säk. 10—13 tavataan, omituista

kyllä, vasta Vuoleella: Ottele sie oinmais Ja valihte valkiais

A[uih(^n mustien se<\sta (Saxb. 135). Huono sommittelu ja

runomitta, samaten toisintojen harvalukuisuus — kolme

kappaletta koko Länsi-Inkeristä — todistavat, että runo

ehkä on ollut yleinen \ ain muutamissa kvlissä.

„Yheninuotoiset molemmat".

Yleisimpiä kaikista häärunoista ovat moisiamen ja

sulhasen kehumiset ja moittimiset. Niitä lauletaan useam-

pia yksissä häissä. Kun morsian on tuotu sulhasensa rin-

nalle tupaan, vertaillaan molempien ulkonäköä. »)nniotoa»,

toisiinsa ja havaitaan tietysti molemmat samannäköisiksi

ja siis i)ariskunnaksi hyvin so)>ivaksi. Toisintoja on Nar-

vusista: 30, H 5(17, l>u 195. P,u-,^enesta (lö 21.

') m JT, MK
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Runo kuuluu:

1. Olkoon kiitetty Jumala 30, Gö 21

13. Tänätty (tenattu) totinen Luoja 30, Gö 21

3. (Jo) Sain kaksi kasvanutta 30, Gö 21

4. Yliteen yhen näköistä 30

5. Katsokaa kai(kk) ristirahvas R 507. Lu 495

0. Yhen (Yhtä) muotoiset molemmat yi.

7. Kui(n) yhen emose(n) lapset R 507, Lu 495

8. Yhen pyyn pesosta saatu R 507

9. Yhen hanhe(n) hautomaiset (-mat) R 507, Lu 495

10. Vai ouo vähäisen väliä Lu 495

11. Ett on tuonut toinen nainen Lu 495

12. Toinen hautoja harinnut Lu 495

13. Yhtä pitkät, yhtä suuret (paksut) 30. Gö 21

14. Yhteen käyvät silmän rypsyt Gci 21

15. Vierööt poset verevät Gö 21

16. Meien äitti armollinen 30

17. Onnelliset saunat käynyt 30

18. Onnelliset olget maannut 30

19. Jos on naista minneessä Gö 21

20. Kyir on miestä vellossa Gö 21

21. Viel on velloni pitempi Gö 21

22. Vielä on i)äätä korkeampi Gö 21.

Soikkolasta ei ole kirjoitettu tätä runoa, mutta toi-

sessa lyyrillisessä runossa tavataan samoja säkeitä. Länke-

lälle on laulettu seuraava runo:

Kaksi on meitä kuin ka- Yht' on syntiset sydämet.

nasta, On tuossa vähä välii:

Kolmet on kovaosasta, Etf on tehnyt toinen nai-

Yhtä meiän äänet käyvät, nen,

Yht' on äänet, yht' on mie- Toinen hautoja harjennut ^).

let,

Itä-Inkerissä tavataan myöskin laulajain ylistely, että

molemmat ovat yhdenmuotoiset ^). Toksovasta (Slöör VI

17):

1) lii 378. — -) Ks. A 1209 Kcllto; Eur. I 219 (Toksova?):

Slöör VI 17 Toksova, Aq 570, Slöör I.\ 1 , L^-mpaala: A 518, S 1.538

Vuole; Paraske 669; Slöör II 2 Rautu.
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Kaks on punasta, kaksi Yhen on muotoiset molem-
on pullasta. raat.

Istuvat riipposen rinnan. Yhen linnun liekuttamat,

Kaksi soriaa suutatuksin, Yhen varpusen valamat.

Ja Vuoleen i-unoilla on vielii suurempi yhtäläisyys:

Yhen muotoiset molemmat. Yhen linnun liekuttama,

Yhtä kättä kumpanekki, Yhen tetrin tieltä saaman,
Yhen varpuisen valamat. Yhen hautoman haTakan. ^)

Yli»Mi pyyn pesoist tuoman. *

Vertaus: »Yhen pyyn pesosta saatu. YHien hanhen hau-

tomaiset» tai »Y^hen linnun liekuttamat, Yhen vari)usen va-

lamat» on yleinen suomalaisissa lyyrillisissä runoissa. ^Sä-

keet 21

—

'22: »Viel on velloni pitempi. Vielä on päätä kor-

keampi» ovat Eugenen inkeriläiset virtensä jatkoksi ehkä

ottaneet toisista runoista: »Meren neito, metsän sulho»,

jossa nuomkainen ja neitonen mittelivät kumpi on j)idempi.

kumpi päätä korkeani}) -). ja Ilekon runosta ^).

„Vieraan otit omaksi".

Kun sulliancii ja morsian o\ at istuutuneet rinnatusten

pöytään, niin esilaulajat laulavat sukulaisten puolesta

runon, jossa ovat pahoittelevinaan sitä, että nuoret ovat

unohtaneet omaisensa ja ottaneet vierahat omiksi ja omai-

s«*nsa heittäneet vicrahiksi. Tämäkin runo on käynyt ai-

van harvinaiseksi, vaikkei se. i)äättäen siitä, että sitä ovat

myöskin Buurnen su(tmalais«'t laulaneet, ole aivan uuden

ajan muo(io.stelu.

Narvusin toisinnot M ja IIM) sckii Uumenen kirjaan-

fcirin Ctö 21 sisältävät säkeet:

•) Saxbäck »>:{«, vrt. S 1.'>:^K.

*) Ks. liiinonktTäajiiri niatkak. s. 'iln, ''
, K- |\;iliv;il;in

ninnjf-ri histori;i. s. .'{25 6.
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1. Oota otto (Oto, toto) velvyeni 31, Gö 21

2. Ooto otto, anna aika 31

3 A. La mään raie kotiin 31

B. Laha lähen kottii Gö 21

4 A. La haastan ennelleni 31

B. Laha niie juttelen ennellesi Gö 21

5. Saon saunan tuojalleni (-si) 31, Gö 21

0. Vieraan (Vieraat) otit oniaks(i) yi.

7. Omat heitit viera(h)aksi yi.

8 A. Öisot (-os) siertelit (siir-) sivulle 31, Gö 21

B. Sisaret sivusta siii'sit 1750

.

9. Veljet siirsit vierestäsi 1750

10 A. Vellon naiset kankaalle 31

B. Vellon naiset vierastasi Gö 21

11. Teit Suomee sukkuu 1750

12. Lavvassaaree lankoutta 1750
13 A. Isämies isyen poika 31

B. Elä huoli velvyeni Gö 21

11. P[ääniiesj p[äivätty] kyp[ärä] 31

15. Taas miun johtu mieleheni 31

16. Ymmärty syäninielleni 31

17 A. iSenen on Jumala luonut 31

B. Sen on suutint suuri Luoja (t(') 21

18. Laatinut hyvä Jumala (xö 21

19. Pojan naija morsianta Gö 21

20. Xeion (Tytön) männä (mennä) miehelä(h)än 31,

GÖ21.

Säk. 1—2 olemme tavanneet jo Oluenkeittorunossa.

15—16 ovat yleisiä lyyrillisissä runoissa, kun laulaja tah-

too tehdä esityksessään äkillisen käänteen. 17—20 ovat

myöskin sananlaskuntapaisena lausepartena Länsi-Inkerissä

käytännössä. Tähän runoon erikoisesti ei siis jää kuin säk.

3—12. »Teit Suomee sukkuu. Lavvassaaree lankoutta» saat-

taa olla kuvaunollinen sanontatai)a ja tarkoittaa, että mor-

sian on otettu kaukaa omasta kylästä. Vertailukohtia näille

kymmenelle säkeelle emme ole tavanneet.
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„Ei sanottu saavan naista". „Yks oli ounapuu
kylässä".

Kun morsian on tuotu pöydän ääreen sulhon viereen

istumaan, lauletaan länsi-inkeriläisissä häissä useita runoja,

joissa kehutaan sulhasta ja hänen onneaan naisen valitse-

misessa. Näillä runoilla ei ole varsin kiinteätä muotoa;

useat kohdat esitetään myöskin uudelleen sulhasen kotiin

palattua. On vaikea vähälukuisten ja melkein yksinomaan

Narvusissa tavattavien toisintojen nojalla sanoa, onko ru-

no »Ei sanottu saavan naista» muoilostanut kiinteää kokonai-

suutta. Ainakin jo niihin aikoihin, jolloin nniistiinpanot on

tehty, on kokonaisuus jokseenkin häilyvä, kuten seuraavista

toisinnoista ilmenee. Toisinnot jakaantuvat seuraavasti:

Narvusi .33, 407, 2104, 2.506. E 454, 488, 507, 522, S 781,

(8.53). 863, Soikkola 397. 16.53. 2263. P.uirene Gö 21.

1. Xouskaa eestä. ristirahvas 407

2. Tehkää tietä tetrilleni 407

3. Vähä maata marjalleni 407

4. Elä tuskaa lankoiseni 8 781

5. Elä liooli lintuiseni S 781

6. Kerjäläiset käyvät kieltä

7. Santit saatteli sanoja (rö 21
8. Sanottihin (Sanotaa) veljyttäni yi. ')

9. Saottihin, soimattihin yi.

10 A. Syömäriksi, juomariksi K 488
H. kerääjäksi skellättii S 863

11. Sy(i\ännä kylän sikoja R 488
12. Ta p|)a vanna tallikkoja K 488
13. Susi söi kylät [\\ sijat B 488
14. Tauti tappoi tallikat R 488
15 A. Meijä vello verrattii K 451

H. Vootaa verroitaa ]653
e. Vierasta lasta laaitettii K 522

IH. F^ahaksi pakanaksi H 522

) Miiiintflnl: S;inottiin. .sanulaa, saottii, sanulliin v;ilvvl

larii. Vfljytl;ini. Vfllo.iiii. (iifija vi-llo.
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17. Lais(s)aksi unelijaksi (huolittava k^si) l(j53, R 522

18. .^^ultahiITen miistuek.si 1653

19. .Maahiiren matalueksi 1653

20 A. Ei sa(n)ottu saavan naista (neitoo) yi.

B. Ei saa naista naapurista S 781

C. Ei saanut naimassa kävvä R 451

21 A. Eik tuova morsianta 1653

B. -Tyttöä toisesta talosta SJ781
C. Ikänä pulmii pittää R 451

D. Tuoa Tuonelta tytärtä 33

22. Miunpa viljoi velvyeen 1653

23 A. Otti vallasta valitun 1653
B. Sai(pa) naisen velvyeni 33. 407

C. Jo sai neijo sataise R 507

24. Toi tulianne tytön R 507

25 A. Otti naisen naapurista yi.

B. Otti Paasasta parahan 1653
26 "A. Otteli omilta mailta 33, 407, R 488, Gö 21

B. Otti vaa omast kyläst S 863

(\ Tytön toisesta talosta R 451, 507, 522

D. Tokossasta poimitellun 1653

27. Yks(i) oli ounappuu (agiia-, oine-, omena-) kylässä yi.

28 A. Yks(i) (oli) oksa ounap(p)uussa yi.

B. Siis oli oksa agnapuussa 407

29 A. Yks' oli oksalla om(m)e(e)na yi.

B. Oksassa oli omena R 451
f. Oli pussava omena R 522

30 A. Päivä(n) (-öi, -yt) puolelta puna(i)ne(n) yi.

B. Pohjapuolelta puuaine S 863

C. Sekin sillalla putosi Gö 21

31 A. Itäpuolelta (-tuulelta) iloine S 781. 863

B. Vieri sillalta veteen Gö 21

32. Kuuvalolta valkeaine(n) yi.

33 A. Senki(n) otti veljyeni (meijen vello) yi.

B. Senki(n) (Toonki) petti mei(j)ä vello 2263, R 451
34 A. Manitteli marjneni (meijä marjan) 397, 1653, 2263,

R 451, 522, S 781

B. Scnki (meijen) tammeni tapasi (tasasi) 33, 407, 2104,

Gö 21.

S 853 lauletaan sulhasen tullessa morsiustaloon, mutta

sen lopussa on tähän liittyviä säkeitä. Kysytään mistä

.sulho tiesi taloon tulla ja vastataan:
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Meie ikkuna! pmit kasvoi.

Onnen puut oven ees.

Siiv vaa linnud lauloivad.

Oli yks omena ])uu.

Yks oks omenapuussa.

Yks oksalla omena,
Senki sie vello veit

Päivyn puolelta puuaine.

lUolta ikisinine.

Säkeet 1—8 eivät kuulu tähän runoon, paitsi siinä ta-

pauksessa, että runoa aletaan laulaa sulhasen ja morsiamen

pöydästä noustessa, '
4—5 olemme jo muissakin kohdissa

tavanneet. lf>—19 ovat tavallisia miniän mnoissa ja so-

veltuneekin ano])in suuhun paremmin syytös, että nuorikko

on laiska ja »unelias». '2~ ja seuraavat säkeet ovat 8oikko-

lassa kerran vsekaantuneet Tson härän runoon:

Yks' oli ounatpuu mäellä.

Yks' oli oksa ounatpuussa.

Yksi omena Oksasessa,

Seki oli monen sukunen.

Kahen kolmen konstillinen:

Maan puolelta maksukkene,
Iän i)U()lelta iän sukkene.

Toisinto 'AA alkaa:

Olkoon kiitetty J[umalaJ.

Avossettu arm[ollinen]y

T[enattu] tot[inen] L[uoja]!

Myöskin vatjalaiset toisinnot alkavat samalla tavalla:

Oikoo liitetty Jumala, Uhsi öhsa öuna-puza.

Tönattu totine' löja, Uhsi öuna Öhsueza.

Owät on markat mäle pantu Päivä poleza punadne'.

Kulta-lehtiiet lewätiit. Senei \vötti wel\viieni.

Mine tahtoi, i<vn tapasi, Seni katkazi kalöni.

.Mine ötsi, sen osasi. Sene tammeni tapasi.

I'hs oli öuna-pu riiliizii. Minu velleni osazi ^).

Tyttöjen lauluissa on myöskin usein vertaus »On kniii

oksalla omena». TiUultavasti vertaus kuuluu juuri hää-

runoihin. Omituista on, ettei tätä runoa enää edes Ile-

vaalla ole kirioilelf u mui>tiin. Virossa on nunilamissa ru-

M L 7 ja |:{. \i| 11. A 2r,. Xi, 3«, S il 52
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noissa samantapaisia säkeitä, esim. säe 23: Otti vallasta vali-

tun, Virumaalla: Wöttin wallasta walitta ^), mutta ei sel-

laisia toisintoja, että voisi väittää runoa käännökseksi.

Tytön vertaaminen omenapuuhun sitävastoin tavataan

Viron lyyrillisissä runoissa.

Sulhon väitetään kapakassa hupsutelleen huma
lassa.

Joko heti nuodejoukon saavuttua tai sitten, kun
morsian on tuotu tupaan, pilkkaavat morsiustalon esilau-

lajat sullioa siivottomaksi kapakoissa kävijäksi. Runo
on sekaantunut sulhon viipymisen tiedusteluun, mutta

esitämme silti tässä yhtenäisenä runona ne säkeet, jotka

koskevat juopottelemista ja kapakan edustalla siivotto-

mana esiintymistä.

Narvusista on toisinnot: E 446 456. 8 811. Lu 154.

155 ja Soikkolasta n:ro 1674.

Runon juoni on seuraava:

1. Käi mie egle käymällä 8 811
2 A. Näin miä sinnua eglispäänä 1674

B. Näi mie egle ollessa Ö 811

3 A. Egl[is]p[äänä] näiir ajoilla 1674
R. ISTäin mie eglen (eilen) näil[läj ajoilla (-in) H 456, Lu

154—5
C. Näin mie eilen leija vellon R 446

4 xV. Kaarassan (-stan) (t. Kabrion) kapakan eestä (luona)

1674. R 446, 456
B. Naru suin kapakan eessä S 811

C. Kattilan (Someron) kapakan ees(sä) \a\ 154—

5

5 A. Jo panit joka pikarin 1674
B. Joka pikarin pitelit R 456

6. Joka kannun kallistelit 167J. R 456
7. Joka tuopin tollistelit (tunnustelit) 1674, R 456

'} H II 7 (p. 55) n. (16) ^0.
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<•:> A. Kui sie (tuo) taiitsit tapsutteli(t) (taksnttelit) E 446.

S811, Lii 154—5
B. Sie tantsit räksytteHt E 456

9. Humalassa hupsutteli(t) (linksut-. himtut-, hullut-) yi.

10. Viinapäässä viisastelit E 456

11. Pitkä piippu hampahissa E 446

12. Kuola pitkiu piipun vartta E 446
13 A. Suuret saappahat jalassa 1674

B. Karvakurpposet (Kerikengät) jalassa Lu 155, E 446

C. Nahkai^öksyset jalassa Lu 154
14 A. Karvakint(t)ahat käessä 1674, Lu 154

B. Karvakengät kainalossa Lu 155

15. Vaaks' oli talloa takana E 446

16. Tapo(i)t täitä tankistais (-aas) (tnrkistais) 1674, E
456, S 811, Lu 154

17 A. Nablit (Xapit) päitä (pai ja) nauhoista(i)8 1674. E 456
B. Nap(o)it nahkäpöksyistäs S 811. Lu 154

18. Kirppuloja kintaistas 1674
19. Peenet (Pienet) tapoit peukalol(la) S 811, Lu 154

L'0. Suuret suuhu (-s) ^/ajoitit (panelit) S 811, Lu 154

L'l. . Siiurimuiat jalossa tallot S 811

L'2. Semo void maalia valelit S 811

L'.S. .lasoit jalkojais E 456
24. Eahojais maa rajoilla E 456

25. Tenkojais tietä myöte E 456

Hevaalia tavataan runo seuraavan muotoisena:

Keräjäät kautait kieltä Ja piät pikariloja

Kävvän siun joka kapakan. Ja >;iä puutuit pulliloiu.

Pittäiivän joka pikarin. Egclespäin näillä ajoill

Joka tuopin tollistava. Siä tantsit traksuttelit

•loka kannun kallistava, Kaarastan kapakan eessä,

Siä käyt kapakkateitä. Eätil maata räpsyttiit,

Tallaat trahteerin vällii Tallat ulkonue tuliiit. (P 5)

T .309:ssä On Länsi-Inkerin 16 ja seuraavia säkeitä vas-

taava kohta haukkumisesta, miten sulho on syöpäläisiä

läynnä:

Sulho viljcMi \eljyeni. Nutistelit nurtsustasi,

\ ilju veljeni omaini Nappaelit nauhoistasi,

Ky II niie tiiän siun kottiis. Suuret suuhusi supistit.

Sie istuit ikkunalla. Pienet pelhui sienuniiksi.

Tiipoit täitä turkistasi,

20
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T 337:ssä taas hankiltaan sulhoa, että hän pani paar-

mat kyntämään, varikset vakoilemaan, sillä aikaa kun

»Itse istuit pientarella. Tapoit täitä turkistasi, Napottelit

nauhoistasi»:

Minkä löysit suuremmaisen. Minkä löysit pienemmäisen.
Sen sie suuhusi supistit, Sen pistit sisällehesi.

Runon edelliseen osaan kuuluvat säkeet, joissa sa-

notaan sulhon nähdyn renttuilemassa kapakassa, ovat

yleisiä lauluissa, joissa varoitetaan tyttöä menemään juo-

marille tai joissa nuorikko valittaa:

Niin mie jou(d)uin juoma- Joka kannun kallisteli (IIT

rille. 285
1)

Mi joi joka pikarin,

Säe 15 s>Vaaks' oli tallaa takana» tavataan Oman
kylän ylistysrunossa. Vieraan kylän pojilla on Kyynärä

kenkää jalassa. Vaaksa tallaa takana ^).

Myöskin Viron runoissa tavataan kapakassa käynnistä

moittiminen. Kapakan käyntiä koskeva osa ei saata olla

runossa kovin vanha. »Kaarassan» (Oranienbaumin) ja

»Kabrion» kapakat syntyivät tietysti vasta mainittujen

»linnojen» mukana. Kattilan, Xarvnsin ja Someron kapakat

ovat paljon myöhäisempiä, luultavasti Kaprion ja Kaaros-

tan tilalle sovitettuja.

Niin vieret kotoasi „Niikui puu pinosta vieree".

Morsiamelle aletaan muistuttaa, että hänellä vähi-

tellen on lähtö edessä. Esilaulajat virittävät runon »Niin

sie vieret vellostasi » ja muistuttavat, että hän nyt

on vaihtamassa omaisensa kalseihin vieraisiin. Jokseenkin

1) Vrt. III 286 ja III 120: 2486. — 2, m 202 ja 336.
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saman runon laulavat morsiamen omaiset myöskin sulhas-

talossa vähää ennen kuin palaavat kotiinsa.

Tähän yhteyteen kuuluvia säkeitä on IS^arvusin 1768,

2445, 2494, R 502, S 733, 783. (900), 923, 8oikkolan 1658,

Joenperän nrrossa 1675 ja on niissä säkeet:

1. Marini sisarueni 1768

2. Marini (Oi Anju) emän laps 1708, S 733

3. J^ii sie erkanet emosta s 1768

4 A. Nii (Kui) sie vieret (-it) vellostasi 1768, 2445, 8 733

B. Nyd jo veerod vellestas S 923

5 A. Viered vellost', viered taatast' 2494
B. Vieret taatast, viered maamast 2494

C. Sirkenet (-it) sieveryit (siitenet) sisaristas(i) 1768,

2445, S 733

6. Kartit emäsi lapsist S 923

7. Nii ku(i) puu pinosta vieree (-röö) (^S^arv. yi.)

8. Halko raitista (parvesta) haroaa (herenoo) (Narv. yi.)

9. Lintu parvesta pakenoo 8 923

10. Joutsen joukosta eronoo S 923
11 A. Mareni (Annini, 8asani) sisarueni 2445, 2494, 8 783

B. Oi miuu siityisä sisoini 1058
12 A. Mareni (iVnnini, ISaSani) emäni lapsi 2445. 2494, 8 783

B. Ehtoisa emoini lapsi 1658
13 A. Kyll' mie kaipaan taatallesi 2445

B. Kui sie otit toisen duuman 2494
14 A. Kaipaan kantajaisellani 2445

B. Toisen duuman ja pahaisen 2494
15. Omat heität (-it) vierahaks(i) 2445, 2494, S 783
16. Omad mammad, omat taatat 2494
17. Vieraat ottelit (otid) omiks 2445, 2494
18. Ky'yt otit toisesta kylästä 2445
19 A. Heitit helteet omase 1675

B. Jätit Ilmolle isän S 783

C. Jätät (-it) (Heität hyiset) jäiset rannat 1768, 2494,

8 783
20 A. Heitit vauhat vjialijasi J675

B. Jätit armaani emän 8 783

C. Heität hiekkarantueai 1768
21 A. Heitit ismarut isosi 1675

B. Jätid vellon veereväisen 8 783
22 A. Muutif ?iii('Ics nniilh- maille 1675
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B. Jätit sisod siidiäised S 783
23. Vaihad (-oit) valkian {-at, -ed) vere.si (vetes^i) 1658,

1675, 1768. 2494. R 502
24. Muisse musta-rantuvisse 2494
25 A. Muille (-sse, meijä) mustii (-ille, -isse.) vessii (-ille,

-isse) 1658. 1768, 2494, R 502
B. Muien mustien sekkaa 1675

26. Heitit lielle heimokunnan 1675
27. Vailioit (Heitit) ismarut (-oin) isosi (-ois) 1675, 1658,

R 502

28 A. Isäntää ilkiää 1658
B. Siihe äksyy äijää 1675
C. Ihastut äksyy äijää R 502

29 A. Vaiho(i)t ehtoisan (helteen) emmois (emäsi) 1658,
1675

B. Heitit maire mammuesi R 502
30. Anoppii ankaraa 1658
31 A. Ämmää ärisövvää 1658

B Ihastuit (Siihe) äksyy ämmää 1675, R 502
32 A. Vaiho(i)t vedron (-oi) velvyees (veljesset) 1658, 1675

B. Heitit vedron velvyesi R 502
33 A. Kyysilmää kyttyy 1658

B. Siihe kylmää kyttyy 1675
C. Ihastuit kylmää kyttyy R 502

34 A. Vaiho(i)t siityisät sissois (sisares) 1658, 1675
B. Heitit sirkkusen sisosi R 502

35 A. Nattoo napissovvaa 1658
B. Nahkasiimaa nattoo 1675
C. Ihastuit naurajaan nattoo R 502

Erään kylvetysrunon (S 900) loppuun on laulaja liit-

tänyt tähän runoon kuuluvat säkeet:

Nyt eroot eliottajasta, Nii sie veerid veljist

Pakkid parman tootusesta Kui päivä paistaa,

Kui veeröö veri vesest, Nii sie sirkenet sisarist,

Nii sie ehtoisest emästä Nii pakkio isäst.

Kui halko riitasta [harenoo],

Narvusin S 851m loppu on todennäköisesti syntynyt

Kalevalan 23:n runon 61—76 säkeiden perustalla, joten

jätämme sen tässä esittämättä.

_ .ä
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öäeluettelossa on aluksi säk. 1—2 ja samaten 11—12

yleensä tavattavia morsiamen puhnttelnja. 13—17 tapa-

simme jo runossa »Vieraan otit omaksi», jossa muutenkin

on aivan samanlainen ajatus omaisten hylkäämisestä.

Keski-Inkerissä:

Eikös vaikee hajota, Kivi saunan kiukovaset.

Emosta is siun erota? — — Kyl puun pinnoo saap,

Vieret poijes veikon luont Kiven saap saunan kiuku-
Niinko puu pinosta vieri. vai.

Halko röykyset liajos, »Sissoo ei sinä ikän ^).

Itä.-Inkerissä on tämä runo paljon ehjempi. Se alkaa

tavallisesti: »En mie luullut lähteväis, En kuullut käkeä-

väis». Länsi-inkeriläisiä vastaavia säkeitä tapaamme Vuo-

leelta

:

Nyt sie vierit vellostais. Halko ryökystä hajos.

Jo erroot emosestais, Munane kanan pesäst.

Sirroot sisosistais Kiv on saunan kiukoalta
(S 1574 2)

Xii(n)ku puu pinosta vieri,

Toisessa muistiinpanossa (Pajula »>(>7 Vuole) on vielä

säkeiden 3. 1 C ja 9 vastineena *):

Erosit emosestais, Hajoit hanlr parvestais.

Sirosit sisosistais,

Säkeitä 27—35 ei tavata muualla Inkerissä, mutta

kyllä Karjalassa, jopa Vienan läänissä asti.

Virossa

:

Xönna lähheb tiittar issasta. Kui se ernes «'i«lab öie

Ni lähheb tiittar eiiiasta: Kui ubba oma kautab,
Kui vereb ]m pinnasta. Lillakas lelihe<l lahhutab,

AI{<o riddast allanct. Takka väljä tome-oksad. **)

') Hullsuiicii, II '.m; '1'yrLi.

*) Vrl. luki 'i. - 3) iMyöskin Pajula »iO»! on saniaii niin»;).

*i Korfh/neri : K;il<vip(M'jriii k'ikorin[iiinn. liilr ii:(i 1 i.
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Verratessa virolaisia, inkeriläisiä ja karjalaisia toisin-

toja, huomaa, että niissä kyllä on yhteisiä piirteitä, mutta

kunkin alueen runot ovat aikojen kuluessa keliittyneet itse-

näisesti, joten yhtäläisyyksinä on ainoastaan irnuitania

iskusäe halki koko häärunoalueen.

Itkettämisvirsi.

Länsi-Inkeristä ei varsinaisia itkettämisvirsiä ole kuin

yksi ainoa kappale R 501 Narvusin Feodormaasta ja sekin

kylvetysrunon yhteydessä laulettu. Tämä runo kuuluu:

Marini, sisarueni.

Itke kun hyvinki itket.

Itke hoz ei itkettäisi

Tähä pienillä pihoilla,

Matalaisilla majoilla,

Tähän taattas lattioilla!

Kun tulet tänne vierasii.

Kun löyvät isosi vanhan
Saunaa sapustuneena
Kuiva vasta kainalossa.

Itke kui hyvinki itket.

Ku löyvät emosi (vanha(n)

Läävää läkähtyneenä,

Kuolleena kupo syhssä!

Itke kuin hyvinki itket,

Ku löyvät veliosi nuoret

Kalatiellä kaatuneena,

Venehessä vettyneenä!

Itke ku hyvinki itket,

Ku löyvät sisosi nuoren
Kaivotiellä kaatuneena.
Sotkutiellä sortuneena
Vanha karttu kainalossa.

Keski-Inkerissäkin runo on tunnettu.

Liissilä:

Itke, itke, miun sissoini,

Ku sie itket männessäis
Naurat siellä ollessais. (Kä

89).

Tyrö:

Ko tuut käymää kottii

Löyvät ehtoisen emmois
Läävää läkähtynneen.

Kaivotiel kaatuneen,
Kujanmaan kuoUehen (Hn

108).

Venjoen tienoilta tapaamme tähän vastineen:
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Morsian, sisä ruon i.

.Jätät ehtosan emosi
Kujahan kuhistamalian.

Vuole:

. Itke. neito, naitajessa,

Kalju kaupan telitäjess"'!

Ku et itke naitajess'.

F<^alju ft kaui»an telitäjess"

Lää[väliiin] läk|ähtymähän],
Sotkutiellä sortumahan.
Kaivotiellä kaatumahan.

(Eur. I MV.i).

Itket toisten tultu vais

Ja toisten keä'ettyäis.

Itket lammit lat4:ialle,

Pili-puolisen pittuuvet ').

Parasken runoissa on paitsi edellisiä säkeitä:

Heität emmoin vanhan,
heität vanhan vanhemniais

kuijaa kupo syllee.

jeäälle karttu kainaloo.

Tulet käymää kottiin.

olemaa oljamee.

tulet toisten vierahiksi

löyät issois vanhan,
löyät vanhan vanliennnaisi

löyvät i»itk;iltä pin(»lt;i.

sauna tielt on saartamassa
vesi-kappa nen keääjessä,

kuiva vasta kainalossa;

löyät enimois vanhan
kujast kupo syles.^.

kaivotielt koaatuneen
jeäält karttu kainalosta.

Mitä sitt' on mielessäis.

kuta on alhi kuhiiihees.

itket lammit lattialle,

kyynelet jokn soppeen. -)

Virolaiset itketysvirret ovat jialjon lyliyeiii))iä:

N n ta. uuta iieitsikene,

Xuta keik mitud kojuje

Aledused alle oue.

Viäd venna p(ninan(hill<'!

Kui ei luita incnnessanna.

Kiillap nutad ollessanna,

Kurda<l kodu käiessanna^).

Itkettämisvirsi (ui yleinen m>()skiii Karjalassa. In-

kerin alu«' on il kettiimisvirsien snliteen niin huonosti ke-

rätty, ettennne voi ainesten nojalla päätellä onko yhtään

ainoata kapiialetta saatu inkerikoilta. Sen levenemisestä

(Ml niin ollen ennenaikaista tehdä päätelmiä, ennenkuin

f>n saatti varnuius missii muodoss;i I>-I:n inkerikot runoa

ovat latilaneei

.

>) A oM. --«» l';irHsk.27»'. jn T.SÖ. - -») .1. H;u hl)liiiii V,v. »«»12.

II N s [i 137 ViriMTiHH. M II :ri |». 226 n (107) 2G« M;irjiini;i;i j;i H II

H^i p »^1 1 II SI6 K)nis;dii.
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Sulhon moittimisrunoja.

Keski-Inkerissä lauletaan morsiustalossa monia ru-

noja, joissa parjataan sulhasta. Länsi-Inkerin muistiin-

panoissa ovat moittimisrunot sitävastoin harvinaisia. On
mahdoUista, että sentapaiset runot täältä ovat unohtuneet

tai mahdollisesti jääneet tyystin keräämättä. Jo sulhasen

taloon tullessa on muinen Inkerissä ja Karjalassa ollut ta-

pana laulaa pilkkarunoja. Länsi-Inkerissäkin on mikäli

meille vanhat ovat muistelleet laulettu pisteliäitä huomau-

tuksia, mutta ne ovat viime vuosikymmeninä jääneet pois

käytännöstä. Joskus ovat runot sekoitusta kiitoksesta ja

moitteesta. Esimerkiksi seuraava Xarvusin runo:

Tunnen, tunnen ken tuUoo,

Arvaan, arvaan ken aijaa.

8e tulloo sison sulane,

Sison ottaja omena.

Öison viejä verkaviitta.

Sison saaja saapasjalka.

Issut reessä ku reveys,

Tulet pirttee ku ])eleys. (Ö

853)

.Ainoastaan Soikkolasta on varsina i.sia sulhon moitti-

misrunoja.

Kun sulhanen ja morsian istuvat rinnakkain pöydän

takana lauletaan (426):

Vaan o neiti, sisarueni,

O neiti, emoni lapsi:

Katso yli hartiaasi,

Oikialta olkaltaas!

Verikoira vieressääs.

Kuratti on kui)ehessaas.

Veren veitsettä imeepi,

Kuraksetta kuivajaapi;

Ketun kenkänä pitääjji,

Xahan nahka pagloinaan.

Runo jatkuu sitten kuvauksella huonosta kohtelusta sul-

hastalossa.

Väärnojalta on toinen samantapainen runo (Lu 1<)7):

Ai num Katu-sisarucin.

Istut kannessa isois

Ja ehtoisan emois.

En mie oo sinun emois.

Vaikka laadin lapseksen.

Katso yli olkapääsi,

Vasemmalle pnolelles(i).

Mik' on sulia vieressäsi!

Veren juoja vier<'ssäsi.

Se sun syöpi, se sun juopi,

Lillan syöpi, luun pureepi,

Ketun kenkinä pitää,

Nahan maahan naaklajaa.
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Miniän runoissa, joissa tämä valittaa miehensä ko-

vmitta, ovat säkeet »Veren veitsettä imeepi, Kuraksetta

kuivajaapi') ja »Veren juopi, luun pureepi, Ketun kenkinä

pitää, Xahan nahkapagloinaan» koko alueella aivan yleisiä,

joten ne voi otaksna niihin sepitetyiksi.

Toinen nino. jossa sulhasta haukutaan lynkäksi ja

lankaksi sekä vartaloltaan vääräksi, on yleinen Inkerissä,

mutta sen läntisessä osassa on sekin jäänyt paperille pane-

matta. Sellainen haukkumaruno on Soikkolassa ollut, kun

sulhasen puolelta lauletaan seuraava runo vastineeksi (167U):

Hyvä rahvas, rissin kansa.

Kuulkaa ku miä sanncelen.

Pankaa päähä ku pajatani

Te sanotte saaruttaan.

Vertoisette vellojaan,

Polit poikia issoin.

Laitoit lasta varihemmaan:
Saoit lynkä. s[aoit] länkä,

Saoit polvesta pote\"a,

•Saoit väärä vävy sivulta,

Saoit sairas sarvinoilta.

Ei 00 polvesta pott^va.

Eikä sairas sarvinoilta.

Eikä väärä vävy sivulta.

Ne on väärät teijen penkit.

Teili on laavitsat lamassa.

Tupa on tehty turpeista.

Penkit on pantu pönköristä.

Kamarista on käännettyin.

Ken soimais sokkiiapoikoi.

Sokiaks tuo sortukaa;

Ken läkkäis läsivä poikoi,

Läsiväks tuo kaatukaa;
Ken tuo moikki mutaiseksi.

Menkää syttä nmssemmaks;
Ken tuo rammaks läkkäis.

Menkää itse rammemmaks;
K«^n tuo mainitsi mattaala.

Itse mänkää maakivoiksi;

Kunpa moikki pää inyk-

kyyrä,

Olkaa moikka rahvaluistal

.?97:sHä (»Il muutamia tähän kuuluvia siikeitä:

vOnko väärä teiän vello.

Vai on väärä meiän sisko?»

»Ei oo väärä teiän vello.

Se on väärä meiän sisko.

Pett«'lip:i teiltä v<'Ilon

Mataraisilla nninilhi.

Kclhi vill;i kelkkaroilla,

Käpiällä käykillään

Tasaisella lantsillaan,

Laatuisalla laulullaan.

Ei oo vääiä teiän sisko.

Se on väiirä meiäti vello.

Petteli]»ä tciltii siiskon

Mak(ill;i ]>r;iiiiköill;i

Kc.-ki-Iiikfrissä on näitä haukUuiiiai nno|:i jiaisiilrt t ii

sattuvilla lisilbi. Otamme iiii>tä \;iiii ;iNk('ii »•sitl;imiciiim«'
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vastaavat säkeet. Venjoella on Soikkolan n. 426 vastaa-

massa:

Jo nyt on Iässä löntyksessi Nalian maahan raatajaapi.

Sekä luonna lantuksesi!

Katso sie yli olasi,

Siull on surma suojassasi.

Veren juoja vieressäsi.

Lihan, luun puieepi.

Ketun kengiksi tekeepi,

Lihat syöpi sylttynänsä,

Luut kaluaa kauriskoiksi;

Viel slun juopi, viel se syöpi.

Viel siun ])antiksi paneepi.J
(Eur. I n. 531.)

Sulhasen vartalon kieroutta koskevalle nmolle (1672)

on Keski-Inkeristä useita vastineita. Hevaaita:

Sokeaksi soimataan.

Rammaksi rakennetaan.

Kepiäist lankoiseen.

Ku ette uskone minnuua.
Viekää velloi pelloin päälle,

Käännelkää. väännelkääl

Ei 00 lynkä eikä länkä

Eikä polvesta pottooa
Eikä sairas sarven alta.

Ottakaa jalasta saapas,

Jalka ei oo varvasta vaijoa.

Ottakaa käestä kinnas,

Käsi ei oo pientä peikaloo.

G 132 b Tönttölästä:

Istu penkille pelätös,

Riima kissa ri.stin päälle!

Serebetan toisinto. Str. 79:

Ei o meijän penkit väärät,

Vävv on väärä sarven alt.

Istu sulho suorallansa. Sulhoin sivulta väärä.

Elä lynkä. äliikä länkä! Vähän väärä sarvinista.

Ei 00 meidän penkit väärät,

Tyrön runossa (Putk. 5) morsiamelle sanotaan, että

hän on turhaan käynyt kirkkotietä etsimässä »parviilt pa-

rast», koska hän nyt on saanut A-ierelleen »kelkkovatsan,

paksuhuulen»:

Ei uo hiirtä hoituraap,

kanniaist ei korkejaamp:
p[erse] ei penkille tappaa.

sivut ei siivoin istumaa.

Sivuloilt on sulhoi väärä,

vähä on väärä sarveniilt.

Itä-Inkerissäkin on i-uno edelleen samannmotoinen:
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Istu sulho suoralleef;.

Älä ole längän längäilläisi

Ei ole Dieiän penkit väärät.

8ie olet (oor) sivulta väärä:

Siuli oot ryntäät rytissä,

Seitin suomukset selässä,

Kolmen poimin puskelaista.

(Saxb. lOOr). Keitto).

Keski- ja Pohjois-Inkeri ovat L-I:iä rikkaammat

erilaisten sulhasen haukkumarunojeu suhteen. vSulhon

haukkumarunoja tavataan myöskin virolaisilla ja liettua-

laisilla.

Puhemiehen nioittiminen.

Paitsi, sulhasta saa myöskm puhemies, »kosjolainen»

Osansa haukkumisrunoista. Soikkolasta on toisinnot 427 ja

2304. .Toeni)erästä 1704. Täydellisin näistä on n:(> 427.

j(jka on kokonaisiuHlessaan seuraavan muotoinen:

Kosjolainen. koiran kieli.

Pitkä kieh. pettelikkö.

Välimies, valeh telia I

Kiivit heillä, petit h<'iät.

5 Tulit meille, petit meiät,

P<'tit ismarot isoni.

Petit « htoisen emoni.

Petit vie<lron veljyeni.

Petit vielä velloin vaimon.
10 Petit siityisen sisoni.

Toitko senen. minen lu-

pasit.

Mincn tuonoi toivottelit

Tuolloisessa käyessääa?

Kuus kuUaista pärettä.

15 Toiset kuusi knllatointa,

^yttyyt sytyltämättä.
Palaat paieiitamatta.

Isoilit' tytön sia:in.

Kosjolainen koiran ki«li.

20 I*itka kifli. pettelikkö.

Välimies, valelit elial

Toit senen, minen lu-

pasit:

Toitko kultaisen koren-

non.

Toitko penkin paatsan pui-

sen,

25 Itse kaivolle nienee.

Ilse kaivolta tulee.

Itse kaaoit kattilaan.

Emoille tytön siaan?

Kosjolainen. koiran kieli.

30 Pitkä kieli, jtettelikko.

Välimies, valehtelia!

Toitko senen. minen lu-

pasit,

Minen tuoi.oin toi\ ottelit

Velloin e sisoin siaan:

35 Kuusi kulta kassuria.

Toiset kuusi kullatointa.

Itse metsiiän mene«'t.

Itse metsiisfä tuleet.

Lehot leilcot mennessään.
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40 Suot sorsit ollessaan,

Kaset kaaoit tullessaan?

Kosjolainen, koiran kieli.

Pitkä kieli, pettelikko.

Välimies, valehtelia!

45 Toitko luuat kulta var-

vat

Minnolle naon siaan.

Itse kolkasta tuleet,

Itse kolkkaan meneet,
Eikat riivuit mennessä än?

Narvusin runossa 406 on tähän kuuluvia säkeitä:

^liun vilJ3' veljyeni

Tuloo toisin teiälään,

Tuloo toisin vierahisse,

Kaivaa kaivon kartanolle,

Kaivaa kokan kuusi syltä

Emälle tytön sihhaa!

Emä istuu kiukahalla

Ilman emän liikkumatta,

Armian astumatta.
Tuloo toisin teiälään,

Tuloo toisin vierahisse

Hää tuopi tullessaan

Kuus kultasta pärettä,

Syttyyt ilman syttämättä,

Palaat ilman panematta.

2304 ;ssä on sama sisällys, nnitta runo on kohdistettu

sulhaseen:

Oi vävy. kuvattu kulta.

Isoin hoijettu hopia!

Toit senen, mitä lupasit.

Mitä toonoin toivottelit

Emoille tytöin sijjaaha:

Kuus' kullaista pärettä.

Itse seinälle issyyt,

Pallaat kohentamata
I syttyyt sytyttämätä.

Kassureista on samaten kuin 427:ssä. Lisää siinä on

kaivoa koskevat säkeet:

Toit senen minen lupasit:

Toit kaivon kartanolle

Kaivon suun arinan alle,

Kulta -kaavin kaivon päälle.

Joenperän toisinto on hieman toista tyyppiä:

Kosjolainen, mies korria, Siull on kintut' kiisselissä,

Pitkä kieli, pettelikko, Taka ])U()li taikinassa.

Vahenikko vanne vyöllä

Jatkona on runoa »Toitko vyöllä avvaamii», mutta sitten

runo taas jatkuu:
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Kosjolainen. m[ies] k[omal. Itse metsää männöö.
Tuotka kengät tullessasi Itse metsästä tuUoo.

Emolle tytön sihaUe? Itse kaivolle karate,

Mit neion käskyiset. Vesitielle vierete.

Astnut neion askeloiset

Hevaalla taas kysytään »niiohina Isiltä» (nuodenaisilta)

piilopirttiin mennessä, ovatko he tuoneet, mitä ovat luvan-

neet morsiamen sijaan:

Hiljaii. hiljaa, nuohinaiset.

Hiljaan. h[iljaan], einitellen.

Hiljaan kasvoi hieno neito.

Ruttoi» rumninla neito.

Toittaka. riihen raakoineen.

Kuominan katoksinneen

Isoilt-n tytöin sijaan?

Toittaka viisi viikatett;,

Velloille sisoin sijaan?

Toittakii seitsemän seipi-

hvttä.

Jos itse ppllolen määt.
Itse pellolta tyyt,

Xiittäät pellot tnllessas

Sisoilen sisoin sijaan.

Toittaka uuet uhhihut,

Kahet koivuiset korennat.

Itse vieriit vaoille.

Tuovat vettä tullessassek

Emoille tytöin sijaan. (P. 8)

Väskylän toisinnossa G 1,51 on paitsi riihtä, kuomi-

nan. uhliija, korentoa, viittä viikat-etta myöskin kassarit

ja sirpit:

Toit sie mitä toivottelit Hiljaa, hiljaa, ei rn telien!

Siso(i)lle sison sijaan, Toit sie mitä toivottelit

Toit kahekiian kassaria? Minnoille naon sijaan,

Hiljaa, hiljaa, nuohin naiset, Toit sie seitse serpehyttä? M

Tyröstä ja Venjoelta on puhemiehen moittimisrunoa:

Ke.<,»'llistä en mie kiitä.

Kesellinen. kieli koira,

Manitta)' meiltä marjan

Parahimman parvestamme.
Joutusa inman joukostamme.*)

Itä- Inkerissä kysytään sulhaselta:

') Vrt. T:«:.

»I HaltsonfTi 11
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Te'it sä niinkuin käkesit

Tp'it sä koivu.sen korennan
Anopille tytön siaau.

Mitkä itse vettä kantoivat?

Teit sä neuloja nelikon

Anopille tytön siaan,

Mitkä itse ompelevat^).

Keski-Inkerin runoissa on sitäpaitsi erilaisia »kesellisen»

haukkumisia, joita ei tavata Länsi-Inkerin runoissa *). Yh-

teiseksi piirteeksi kautta koko Inkerin jää, että puhemiestä

haukutaan koirankieleksi ja kysytään, onko morsiamen

äidille tyttären sijaan tuotu kaikki, mitä muka kosimis-

tilaisuudessa on luvattu — esineet, jotka itsestänsä toimit-

tavat ne askareet, joita tytär tähän asti on kotona suorit-

tanut.

Vatjalaisissa häissä moititaan puhemiestä:

Vahenikkam [ees] v[akaine]

Kjäysi ilja ehtav(g)aona

Juttelit linna menevä.
Tulit oomese varahi.

Juttelit linnassa tuleva.

Ämbäs akkunat avasi,

Kjysi uset kjiskotelet.

Vahenikka vana elikko

Koira kjele pettelikko

Söit seitse piirakkaa,

Kahessata katselja,

Yhessätä yppeljät.

Kymmeneltä kylli muita
Vahenikko vana elikko,

Koira kjeeli, rasva kjeeli.

Rasva tscheel, voi lusikka,

Itketit minu isye,

Eitytit minu emäni*).

Yhteinen piirre on siis valehteleminen ja koirankie-

leksi haukkuminen.

Ä. B. Niemi on verrannut liettualaisiin runoihin

näissä toisinnoissa tärvättäviä epiteettejä: kesellinen kieli-

koira, kosjolainen mies koria, pitkäkieli pettelikko. Hän
sanoo niistä^): »Yllämainitut puhemiehen epiteetit ovat ker-

rassaan hämmästyttävät sen puolesta, että ne ovat aivan

sananmukaan tehtyjä käännöksiä liettuasta. Ja merkil-

listä on, että ne tavataan vasta Inkerissä ja niin monessa

runossa, että ei mistään sattumasta voi olla puhetta. Liet-

1) Slöör 12 Toksova, vrt. Saxbäck 79 ja 137, Pajula 594 Vuole.

2) Ks. T 337. — ^) L 16. — «) Suomal. Tipdeakat. pöytäk. 1911 s. 18.
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tuassa ovat nämät epiteetit myös yleisiä, kuten näkyy sii-

täkin, että esim. kalez leuvis (koiran kieli) puhemiehestä

käytettynä tunnetaan Preussin-Liettuastakin.»

Emme ole Virosta tavanneet tälle runolle vastinetta,

joten ei voi olettaa yhtäläisyyden johtuvan siitä, että viro-

laiset myöhäisinä aikoina ovat oj^pineet sen liettualaisilla ja

inkeriläiset virolaisilta.

„Tyhjä jää tytön sijalle". „Siitköhöt minun
sijani!"

Vastaukseksi runoon toiko nuodeväki minkä lupasi

lauletaan joskus nmo »Tyhjä jäi tytön sijalle». Toisinaan

lauletaan tämä runo jo silloin kun morsian piilopirtissä ote-

taan äitinsä sylistä. Kun kerran on tyhjästä sijasta kysy-

mys, lauletaan väliin yhteen menoon samalla kiitokseksi

kestityksestä: .Siitkää minun sihani — toivotus, että vie-

ras toisi onnea taloon. Näitä runoja on Narvusista E 453,

489, Lu 509, Joenperästä 1709, Eugenesta Gö 22.

1

.

Lankoiseni. lintuiseni Lu 509
2. Tyhjä jää (jäi) tytön sihhaa (-lie) R 489, Lu 509
3. Tvhjä jää (sai) tvtön emolle (emälle) R 453, 489, Lu

509
4. Sen tuo saap neion ennen Lu 509
5 A. Käet tyhjät kääriälle R 453

B. Kaks kättä kainaloo Lu 509
6. Kaks kättä ja kipiää Lu 509
7. Meille tykky, teille tyhjä R 489, Lu 5(»<t

Pöydästä noustessa tai tuvasta lähtiessä:

H. Siitköön (siitkää. siitykää) mi(n)un sih(ha)ai(t) 1709.

R 489, Gö 22

9. Paratkaa (i)aratkoot
)
paikkiiis«-iii 1 709. i: is<». (ie» l'2

10 A. Toisin tulla, toisin olla R -isj»

H. Taian teille toisen tulla Gö 22

11. Tois«'n teijän vieraaksi Gö 22
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12. Jääköö Liiojoni jälelle 1709
13. Maariaiue tuppaa 1709

14. Otrat ot.siii kasvakoot Gö 22

15. Otrat otsin, kaurat kaksin Gö 22

10. Vehnet vaon viertees Gö 22.

Säkeistä 1—7 ovat 1, 5—6 jo edellisestä tuttuja, jo-

ten runon alkuosaan jäävät vain säkeet: Tyhjä jäi tytön

sillalle. Tyhjä tytön emolle. Meille tykky, teille tyhjä.

Säk, 8—^16 ovat tavallisia muissakin vieraillakäyntirunoissa

.

Kiletoivirsissä ne ovat yleisiä. Kun kiletojia on jossakin

talossa kestitetty, laulavat he:

Suur kiitos, kost' Jumala, Paretkaa miun paikkoseni

Siitykää miun siani, Tulevaksi vuotueksi. (III

227)

Tai:

Jääkää jälkiille Jumalan. Paratkoo miun paikkuveni

Asemille armollisen! Miun toisin tullakseni (III

Siitköö miun sihani, 1901).

Ohran- ja kaurankasvun toivottaminen on niinikään kile-

toivirsissä:

Kasvakaa onnen otra, Pää kuusi tahoUinen,

Onnen otra, kauni< kagra. Olki kolmen solmellinen!

Toivotukset soveltuvat yhtä hyvin hääväen kuin

kiletojien laulettavaksi. On koetettu todistella, että In-

kerin syysjuhlat ja niissä laulettavat virret ovat syntyneet

myöhäisinä aikoina ^). Vaikka kiitos: »Siitköhön miun

sijani» olisi alkuaan sepitetty juhlavirsiin eikä hääru-

noihin, on huomattava, että Eugenen suomalaisetkin sitä

ovat viljelleet sata vuotta häissä kiitosrunona.

1) S. Kausauruiiousseminaarin julkaisuja II s, 73—^74. To-

distelu on hieman omituinen. Sanotaan esim. että syysjuhlien

myöhäsyntyisyyttä todistaa se, että niissä lauletaan kaikenlaisia

runoja ja että esim. Martin virsi on tullut niin yleiseksi, että sitä

lauletaan »vaikka missä syyspraasnikassa»!
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Kotiinlähdön jouduttamisvirsi.

Saiiiateu kuiii sulhasta kotonansa runossa muistutet-

tiin kiirehtimään matkalle lähtöä, lauletaan myöskin mor-

siustalossa matkallejoudiittamisvirsi, jossa on osaksi sa-

moja säkeitä knin aikaisemmin lauletussa. Narvusista on

toisinnot: 9, 25, E 499, Kattilasta 455, Soikkolasta 1650.

yiissä on säkeet:

1. Miun viljo velvyeni 25

2. Miun kaunis hyvä kalani 25

3. Isä mies (isäni) isyen poika 9, 25, E 499
4. Päämies päivätty (-vetty) kypärä 9, 25
5. Sulka suuren nurkallinen 9

O A. Jouvu tielle tetryeni 9, 25

B. Jouvu. jouvu, velvyeni 455

C. Tietä kiireesi tapasi E 499
7. Matkan päälle marjueni 9, 25

8. Jo kaik on suku sovassa 455
9. Heimo hellä va[at]tehessa 455

10. Viel on sorsa inen sovatta 455
11. A'ahtereinen vaattehetta 455

12. Aika aikaine kottii männä 1650
13. Ja majoille marsikkoja 1650
14. Kotiimme on tie kovveera 1650
15. Majoillemme on matka pitkä 1650
16. Kuin koissa haastettiin 25

17 A. (Nyt t. Eleitä) Kotihimme (kotona) ootellahan (uo-

tettaa) 9, 1650, E 499
B. Isyt koissa uottelee 25

18. Ja majoilla mainitahan 9

19. Vanhat (-hoi) varpaat väs(8)yyt 9, E 499
20 A. Vanhat (Vanhain, -oin) kannat katkiaa(t) 9, 25, E 499

B. Nuoren kengät katkiaat 1650
21. Veräjillä seissessää 1650

Vanhan silmät valluut 1650
Ikkunasta katsoessa 1650
Kfttihimine uotellessa 1650
Kalat kuiviit kattilaan 9

Lihat liemeen likosi 9

27 A. Kahta nuorta (Meitä kottii) uotellessa 9, 1050, E 499
B. Uotellessa pojutta 25

21

23

24

25

26
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28. Velvyeni, vieryeni E 499

29. Kuille, kuule, kai mie sanon E 499

30. Paa päähä kui pajatan E 499

31. Viere kullas vieryvehe E 499

32. Kule kultas kuppee E 499

.Säkeet 1—7, 25—26, 27 B ovat samoja kuin sulhasta

kotona matkalle joudutettaessa ja viiijymisen syitten ky-

syntävirressä ^).

Vatjankielisenä on sulhasen Matkallejouduttamisvirsi

myöskin laulettu:

Aika aika, wel\viieni, Ädäs winoi' wiwiitteleb,

^Vika ainagoisueni, Ämmäs mesi' meliitteleb,

Jo irnab izäs opone. Elä wiwii winosila,

Alii-runa ailahteleb. Elä meltiine mesile. (Aq
Aika. aika welvueni,

. 11, L 28),

Virossa ei laululla kehoiteta sulhoa pitämään kiirettä,

vaan morsianta, Säeluettelosta ilmenee (8—11), että yh-

dessä Länsi-Inkerin toisinnossa on kysymys morsiamen pu

kemisen kiiruhtamisesta. Morsiamen kehottaminen pukeu-

tumista kiiruhtamaan on Virossa yleisimpiä häärunoja.

Esim. I^arvan tienoilta:

Ehi, ehi neitsikene. Saa valmis, saans minema
Ehi, ehi eks sa jöua,

'

j, n, e, ^).

Kuvaus kiihkeästä odottamisesta (säk. 19—24) ta-

vataan Karjalassakin, joten se lienee vanha erikoisesti hää-

runoihin liittyvä piirre.

„HilJaa, hiljaa, nuohinainen!"

Kun aletaan olla lähtövalmiita ja morsiamen kirstu

on lunastettu kiiruhtavat »nuohinaiset» (sulhasen keralla

1) Siv. 140 ja 239.

2) H III 80, n. (1) 18; vrt. H I 1, n:o 161 ja 175, H I 5, (74)

2, H II 2 n. 201, H II 11 n:ot 273, 318 ja 363.
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nuoteisiin tulleet naiset) iiior.siaiita lähtemään. Morsiamen

puolesta lauletaan silloin runo, jossa käsketään nuohinai-

sia olemaan hiljaa, koska neito ei vielä ole kengitetty.

Toisintoja on: Lu 155 ja Soikkolan 423, 1671.

Soikkolan runossa on alku:

Nuohinainen, nuorukkainen, Paremmat painuttaa,

Kaasevaimo, kaunokkainen, Niin kuin markat maata ker-

Kumartaa kummemmat, tit,

Helmet helmoja tavotit.

1. Hiljaa (Hiljen), hiljaa nuohinainen (-set) 423, 1674,

Lu 155

2. Hiljaa (Hiljen), hiljaa, ei rutellen 423, 1674, Lu 155
3 A. Viel on neito(i) joutumat(t)a 1674, Lu 155

B. Viel' ei meiän neito valmis 423

4. Vielä setoi (veljet) meron selällä 423, Lu 155

5 A. Tuopi rannan ruokosia 423

B. Katkoot rannan kaislasia Lu 155
6. Ruokkiit rannan ruokkosia Lu 155

'/ A. Ne tuhaksi xioltetaan 423

B. Nuo tuleksi poltetaan Lu 155

8 A. Ja poroksi keitetään 423

B. Lipeäksi keitetään Lu 155
9 A. Sitte vasta neito pään pesee 423

B. Pestää pää pienolta Lu 155

10. Yksi on jalka kengitetty 1674, Lu 155

11 A. Toinen jalka kengät(t)ä(ä) 1674, Lu 155

B. Vielä on neitoi kengittä 423

12. Vielä on velloi Petterissä 423

13. Kengät on linnan laavitsalla 423

14. Tukka on lamjiahan laella 1674

15 A. Nahka linnan laavitsalla 1674
B. Kenk' on linnan laavitsalla Lu 155

16 A. Sukka lampahan laell' Lu 155
B. Sertatskoi häärän selällä 1674

Keski-Inkerissäon kyllä säkeet »Hiljaa, hiljaa, nuohi-

naiset, Hiljaa, hiljaa <'i rutellen», mutia runo jatkuu

kysymyksillä, toiko hän mitä lupasi '), jonka runon jo olem-

me käsitelleet.

') e. ir>l Hcvaa; vrt. HaKsoncn 5 Tyröstä: Hiljaa, hiljaa,

hiifniaisct, Lopyl< Ih n !'rnpf)laisf'l.
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Parasken runoissa on eräs, joka on verrattava länsi-

inkeriläisiin, vaikkakin se hänen ilmoituksensa mukaan
esitetään silloin kun nuoteet »ryöpsivät» tulla tupaan:

»Hiljoin, Liljoin, miehet nuoret, ei ruttoin sattoi saaha,

miehet nuoret naimattomat, tuhansii ei tuuvakkaane,
toveritsat tuomattomat! hiljoin saahan sattoini,

Hiljoin, hiljoin, ruttoone hiljoin tuuvaan tuhhanet

(718).

Säkeet 10—11, ovat aivan yleisiä läpi koko Karjalan.

Virossa laulaa sulhasen puoli ensin runon: Ehi, ehi

neitsikene, Ehi, ehi, eks sa jöua! ^) Morsiamen puoK vas-

taa:

Oodage ja kannatage, Ei ole emad ehtimaie,

Annid aega kasvateda, Yöras ema ehtimässä

Anna aega ehtidessa Vanad naesed vahtimassa -),

Virolainen laulutapa on, kuten tästä näkyy, niin erilai-

nen, että on mahdotonta suoranaisesti juontaa länsi-inkeriläi-

siä runoja Virosta lainatuiksi. Vasta Karjalassa tapaamme

taas runoja, joissa huomautetaan, että morsiamella vasta on

käsi kinnastettu, toinen kinnastamatta, jalka kengitetty,

mutta toinen kengittämättä, joka siis on Länsi-Inkerin ru-

noon suoranaisesti verrattavissa.

Morsiustalosta lähtöä tehdessä.

Lähtövalmistuksissa lauletaan muutamia lyhyitä ru-

noja, joista monet jo on laulettu sulhasen lähtiessä kotoaan

morsianta ottamaan tai joita ei ole kuin pari kappaletta,

joten vertailu on mahdoton. Täydellisyyden vuoksi on

meidän kuitenkin ne uudelleen lyhyesti selostettava.

1) H III 30, 25 n. 18 Narva; vrt. H I 5 n. 202 Haljala, H II

11 ii:l 273.3 ja 363 Väike-Maarja. — 2) H III 2 n. 436 Haljala; vrt.

IV Bachblum 1912 ja Eisen 35767.
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Xarvusissa jou<lutetaan sulhasta matkalle aivan sa-

malla tavoin kuin kotoaan lähtiessä:

Jouvu, jouvu, veljyeni, Lähe Luoja luokalleni,

Jouvu tielle tetryeni, Armollinen aisalleni! (III 32)

Matkan päälle marjueni!

Soikkolassa 428:n mukaan tyttö kotivcräjästä lähties-

sään pyytää Jumalaa ja armollista avuksi sekä Luojaa ja

armollista aisoille ja kysyy vielä:

Ken on tiellä tervehyttää, Luoja luotehen alatse,

Ken antaa arolla kättä? Maariainen maan alatse.

Kuu alta. päivä päältä,

Xäissä ei ole yhtään uutta säettä aikaisemmin esitet-

tyjen lisäksi.

Soikkolan Väärnojalla morsiamen isä ja äiti istuvat

rahilla: sulhanen pitää toisesta ja hänen »ristemonsa» toi-

sesta kädestä morsianta kaason laulaessa:

Oi isä, vanha isoini, lo Kuvvaisenne kummartaa,
Vanha ukko vaalijain; Parkkusenne painuttaa.

Oi emoi, vanha emoi, Ota kiinni olkan päästä,

Vanha akka v[aalijain], Ilakiele hartioista,

.- Vanha vaivoin näkkiiä. Elä lase maaha marjut-
Anna anteeks tytöill»' tais,

Lähtiessää koista! is Syssyy syämmyttäis,
Oi isoi, vanha i[soi]. Alle polven puolittais!

Oi emoi, v[anha] e[moi], Miun neitoinen, minnoini,

Neitsy k k ä in minjyeen

.

(Kiiiiiartat-n kolkkaan päin):

Kysyin Luojalta hippaa, Lähteessäin koista,

20 Armolliselta appuua, Aluille maille mennessäin.
Jumalalta tervehyttä (1655).

Säk. 1

—

4, 8—9, 17—2.) «nai > Icisia nmissakin ini-

nöissä, joten jälelle jää pyyntö, että vanhemmat antaisivat

anteeksi kodistaan lähtevälle erehdykset ja että »kuvai-

senne kummartaa», jotta vanhemmat siunaa vasti laskisivat

käten*;;! liäncji nlkapäilleen, «'stäen liäntä heittäytymästä
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suulleen heidän polviensa eteen. Kaulaileminen tavataan

myöskin Virossa ^).

Morsianta ajoneuvoille nostettaessa lauletaan:

Elä itke minun emoni, Toimme kymmen kyntteliä

Elä itke, elä hanuta. Emolle tytön siaan,

Kaipaa koti kanaista! Teimme Narvan naataJaan,

Me toimme kuusi kullaista pä- Teimme kaivon kartanolle.

rettä (Narvusi 30)

Tässä on siis vastaus runoon »Toitko senen niinen lupasit?»

Niinkuin sulhasen kotoaan lähtiessäkin pyydetään

porttia avaamaan laululla:

Tehkää lahti lauta portti, Avittakoon Jumala,
Lahti lautanen veräjä! Avittakoon armollinen!

(IIT 408 ja E 493)

Sulhaselle on Kallivieressä vielä omistettu lyhyt huo-

mautus:

Miun viljo velvyeni Pajarin on paita päällä.

Istutettu kui isäntä. Saksan saappaat jalassa.

Pantu kui pajaripoika, (1757)

Väkijoukolle lauletaan ennen liikkeelle lähtöä:

Tehkää tietä tetreUe, Kala muilla kallailla,

Tetre männöö muilla mailla, Lintu muilla liivakoilla!

(E 524)

Tämäkin on vain muunnos sulhaselle aikaisemmin laule-

tusta runosta. Keski- ja Pohjois-Inkerissä lauletaan läh-

tiessä myöskin muutamia runoja, mutta ne ovat toisenlaa-

tuisia 2).

Runot sulhastaloon tullessa.

Nuodejoukon saavuttua morsiustalon pihalle laule-

taan ioskus Ijänsi-Inkerissä runo »Luulin tuulen tuulevai-

1) H II 10, p 16 n. 6, H I 10 n. 7. — 2) Ks. T 301, Aq 572

Lempäälä, A 528 (v. 1894) Vuolee.
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sen» aivan sanioin kuin niorsiustaloou tullessa. Keski-

Inkerissä tämän runon laulaminen on tavallisempi sulhas-

talossa ja on siinä eriäviä sakeitakin ^). Pihamaalla esite-

tää,n muutamia lyhyitä runoja, jotka liittyvät niihin tapoi-

hin, joita on noudatettava ennenkuin morsian saatetaan

sisälle. Sulhastalon pihalla lauletaan Xarvusin runot R 453,

509, Lu 164 ja 165 a, Soikkolasta 429, 430, 1652, 1656,1657.

Ensin kehoitetaan morsianta laskeutumaan maahan

ja kumartamaan. Samalla huomautetaan, ettei pidä säikäh-

tää, vaikka tanhua on retuinen. Kun morsian on reestä

noussut, kehoitetaan häntä samalla heittämään lahja maan

haltioille.

Kehoitus nousemaan reestä:

1 A. ]Minhueni (Minjyeni), marjueni 430

B. Miun neitoini minnoini 1656
2 A. Xeitoi minohueni 430

B. Neitsykkäin minjyvee 1656
C. Minjä marjukkaisueni Lu 164

3. Laskii maahan marjueni (-een) 430, 1656

4 A. Oikioille olkiloille 430

B. Eikoille hopiaisille 1656

5. Kanervoille kultaisille 1656

6. Kummemmasti kumartaa 430

7. Paremmasti painuttaa 430

8. Niinkuin markat maata kertit 430
9. Helmet helmoja tavoitit 430

10. Ihastu, elä pölästy (pelästy) yi.

11. Hot on tanhava (kartano) ret(t)uisa yi.

12. Meillä salliit Saksat käyä 430
13. Suvaitsiit suuret herrat 430
14. Meillä salliit Saksan ruunat 430

15. Suvaitsiit herroin hcvoisot 4.30

16. Ison paatit pauran«»et li 453

17 A. Mahot lehmät matsakkoit 430
B. Magraneet mahikke lehmät R 453

18 A. Puuraat lehmät putsakkoit 430
B. Puuran lehmän jMirtsakoiltu 1656

'i T 2^:.. :i20: A .5:« » (v. !«'.<',) Vuo). 'pHh.
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C. Puurolehmän purtsikoita Lu 164
19. Sotkenet (Sotkenta) sotioroin (sotaoroisi) 1656, E 453
20. Pääsiit varsat vallalleen

21. Suitsista emähepoiset
22. Emälehmät kytkyestä
23. Tanhavan taperteliit

21. Sill oli tanhava retnisa 430
25. Minjyeni, marjueni
26. Ku et kovasti torune
27. Toru meille tullessasi

28. Sao viel' saanis ollessasi

29. Rähähä rätin alta R 453

Kelioitus viskaamaan lahja maan haltioille:

30. IVIinhyeni, marjueni
31. Viskaa lahjaa tanhavalle

32. Veräjälle pieni verha 430

Kun lahja, tavallisesti vaatetilkku, on uhriksi heitetty

maanhaltialle:

33. Terve maa ja haltiasi

34. Tervehemp on minhiieni

35. Terve verhoittu veräjä

36. Tervehempi minhueni
37. Terve kuu kulmiltaas

38. Terve päivä päälaeltaas

39. Tervehempi minhueni 430

Sulhanen vetää morsianta pirttiä kohti sormikkaa-

seen kiinnitetystä langasta. Joskus tehdään samaten mor-

sianta piilopirtistä tupaan tuotaessa. Kummassakin tilai-

suudessa lauletaan samat säkeet:

40. Katsokaa työ karjan poissit

41. Silmätkää kylän sikurit

42 A. Jo vello kahen tulee 429, R 453
B. Miun viijo vellojaan 1652

43. Jo aine kahen ajaa 429 (R 453)

44. Neittä helmasta' (käestä) vettää 429, 1652. R 453,

Lu 165 a

45. Kulettaa kultajaan 429
46 A. Langan päästä naisen lasta 1652
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B. Lankapaiast naisen lasta Lu 165 a

47. Eäpehestä (rätehestä) rätsyttää 1652. E 453. Lu 165 a

48. Toi kottii kosjottium

49. Miun v[iljo] v [ehyeen]

50. Yksin mani. kaksin tuli 1657

Keski-Inkeristä on näistä runoista vain nniutaniia sä-

keitä. Törneroos ilmoittaa »savakkoin» lauluksi säkeet: .

Nouse riipiä re'estä. Hos oot taattien tanhuallal

Eiipiä re'en perästä! Xouse meiän rappuloille.

Ihastu. lihi pelästy. MeilF on seula servantsia,

Vakka on vanhaa va rahhaa. M

On mahdollista, että niitä on Hevaan puolella lau-

lettu, mutta ovat ne jääneet pajjerillt' i)anematta. kut«^n

varmaankin monet muut Uevaan häärunot. Tavattiinhan

säkeet 3—5 jo sulhasen maahannousu-kohtauksessa -) myös-

kin Hevaan alueella.

Lahjan viskaaminen (säk. 30—39) maan haltioille on

yleinen maantervehyttämisloitsuissa halki Karjalan. Mo-

loskovitsasta on maan tervchyttämisloitsu seuraavassa

nuiodossa:

Terve, kulta -maa. Terve maa ja manter.

Terve, multa-maa. Terve maa ja haltija! —
Terve, paasikkomaa. Maalle verhot.

Terve, soraerikkomaa, (X. X.:lle) ijäinen terveys!

Vuoleclta (1542):

Terve inoa, terve manoinc. Terve on terviet isännät!

Terve mailien tervchtijä! Anna kättä, käy tuppa! =*)

Terve terviet emännät.

Vatjalaisissa runoissa o*i numia kohtia, joita »'i siio-

nialaisessa asussa ollenkaan tavata. Säk. 49—50 on vat-

jassa vastineena: Meni yssi velvyeni. Kahe tule yvä kalani.

M T 320. — *) Ks. siv. 166. Sär Ihastu ala pflasty on myös-

kin toisessa yhteydessä, (Haltsonen n. 5). — 'j Vrt. Parasko

C^h2- josSH paitsi kahta ensim. sa.-tla on: T.rv«' t<Tvr.-t tulijat. -
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Tämä maan tervehyttäminen tavataan aina sydän-

Suomessa asti. Esim. Viitasaarella tervehtivät sulhanen ja

morsian maan haltiaa: »Terve maa, terve manner, Terve

tämä nuori parisknnta. Minä annan siille 9 tynnyriä

ohria lahjaksi» ^).

Tässä piilee todennäköisesti vanha uhritapa. josta

jälkiä on säilynyt sekä Inkerissä että Suomen sydänmailla.

Virosta etsii turhaan runoja, joita suoranaisesti voisi

edellisiin verrata. Runot lienevät siis Länsi-Inkerissä ko-

koonpantuja.

„Ei sanottu naista saava". „Yks oli ounapuu
kylässä".

Pöytään istuuduttua, joskus jo varemminkin esilaula-

jat virittävät runon, jossa huomautetaan, että on epäilty

näinkö sulhanen saakaan itsellensä naista, mutta että hän

nyt on saanut aivan valitun tytön. Toisintoja on vain Nar-

vusista ja Joenjjerästä. Edellisestä n:rot 1758, 1770, 2551,

E 406, Lu 105 a, 1599; Joenperästä 1710. Sisällys selviää

seuraavasta:

1. Sa(n)ottii vellojaa (velloani) 1710. 1770, 2551
2. Sa(n)ottii (ja) soimattii 1710. 1770. 2551

3 A. Ei sa(n)ottu naista saava (saaha) 1716, 2551. (1770)

B. Eipä luultu naista saavan Lu 105 a

4. Toivottii ei tuova naista 1770
5. Otti (Saivat) naisen naapurista 1716, 1770, 2551
e. Otti vallasta valitun 1770, Lu 165 a

7. Tytön toisest(a) talosta 1770, 2551

8 A. Tuhanasta tunnustetun 1716
B. Otti omilta mailta 2551

9 A. Kaikki kiitti kirkkokunta 1710
B. Kirkkokunnast kuuluisamman Lu 165 a

10. Kaikki maakunta ylensi 1716

1) X 4 P. 1563.
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11. Yks ol(i) oiuia(t)i)uii kylässä yi.

12. Yks oli oksa ouna(t)i)nussa

13. Y^ks ol(i) oksassa omena yi.

14. Päivytpnolelta pnnaine 1716. 1758. 1770

15 A. Varjopuolelta väliaine 1716

B. Kuuvalolta valkiaine 1758. 1770

16. Senki otti (petti, toi) velvyeni (pienyeni) yi.

17 A. Senki marjani manitti 1716, 2551, (Lu 165 a)

B. Senki tammeni tapa(i)si 1758. 1770. 2551. Lu 1599

18. Saimme kaksi kazvanikköo E 466

19. Yhtä nuo yhen näköiset 1758

20. Ylitä pitkät, yhtä paksut E 466

21. Yhen muotoiset molemmat 1758. E 466

22. On tuosta (naista) vähä vällii 1758

23. Et(t) on tuonut töine naine 1758, E 466

24. Töine lagloma latonut E 466

25 A. Töine hautoja hariniiut 1758

B. Töine on hautonut harakka E 466

Säkeitä 9—10: Kaikki kiitti kirkkokunta, Kaikki maa-

kunta ylensi käytetään useissa lyyrillisissä ninoissa neidon

kunnollisuutta kuvaamaan. Säk. 12—17 laulettiin jo mor-

siustalossa, samaten 18—25 »Yhenmuotoiset molemmat»

lauletaan morsiustalossa. Uusiksi säkeiksi jää runosta siis

le 1—8.

Jo toimme tulen puhujan.

Sulhasen äidin tullessa joko pihamaalla tahi eteisessä

nuorta pariskuntaa vastaan, nuodenaiset laulavat ikäänkuin

.selitykseksi, miltä matkalta tulevat, runon »>Jo toimme tulen

puhujan»,jotta anoppi ottaisi suosiollisin mielin miniän talon

omaiseksi ja hyödylliseksi jäseneksi. Toisintoja on Narvu-

sista 1770. 1758. 2551. R 466. Lu 1(55 a. 1599. Soikkohisla

1657.

Runot alkavat puhulteluilla: (säk. 1^.''>) Oi cniui.

vfanha] «'Hioini. Vanha akka \[aalijain| 1657: ManiMMisr-
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ni, marjaseni. Kimle kiii myö saomma, Ihassu, älä pölässy

1770; Uo vassas vana isoni, Uo vassas vana emoni, Fo
vastas vanat molemmat 1758. E 466; Olkoo(n) kiitetty

Jnmala, Toitettu (Tänätty) totinen luoja, Ylistetty armol-

linen 2551, Lu 165 a: Iliastnko meijän emo. Ihastu, älä

pelästy Lii 1599.

4 A. Jo toin (Myö toimma) tulen puhujan 1657. 1758.

1770, Lu i65 a

B, Toima vien vetäjän 2551

C. Jo toimme tuva pesijä E 466

5. Saimma (Sain) saunan lämmittäjän yi.

6 A. Vesipangi vierettäjä E 466

B. Saimma selän kylvettäjän Lu 1599

7. Saunan lämmittää (-ttäjä) sanatta 1758, 1770, E 466,

Lu 1599

8. Yeen tuopi (viepi) verkkamatta 1758, 1770, (2551).

E 466
9. Yeen tuopi, löylyn lyöpi 1657

10 A. Tulen puh(h)uu tuiskamatta 1758, 1770
B. Tuva pesijä tuiskamatta E 466

11 A. Vihan hautoo haukkumatta 1758, Lu 1599, E 466
B. Vassan hautoo- valmeheksi 1657

C. Tuopi halot haukkumatta 2551

12. Joka sauna uusi vihta 1770
13. Joka viikko valkee paita 1770
14. Yksin mani velvyeni 2551, Lu 1599

15. Yksin manin (mani, -tii), kaksiin tulin (tuli, -tii)

1758, 2551, E 466
16. Kaksin tuU ku kasakka Lu 1599
17. Minen tahoin, sen tapasin 1758
18. Sylen tävven, saanin tävven 1758, 2551

19. Eikkaa (ha )n rekyen tävven 1758, 2551

Vatjan kielisissä runoissa on useita yhtäläisiä säkeitä.

L 8:ssa kehoitetaan äitiä menemään poikaansa ja hänen

morsiantansa vastaan, kuten säehiettelon säk. l:ssä:

Xois vasso vana emäni Too orja ennelleni.

Vasso viljo velvyttäni. Vara vaalieiseleni,

Kaasa noorta neitsyttäni. Iha(s)sukka medje enne
Meni yssi velvyeni. Löhu medje löuguttaja.

Kahe toop yvä kalani:
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S 1152 :ssa on lisä:

Tiiob orjaa emielleeni. Tulep tuleni tooja,

Varaa vaalieizelleeni, Lennäb leelitee tetsiä.

Yhtäläisiä säkeitä ovat vielä:

Joka sauna iisi wilita Öäsärätti, certo-pagla

Tsi wilita. iisi cutto Utu-eutto. ummis-ceucä
(L 14. Aq 4)

Ja säk. 15—10 vastineet:

Uhsi meni welwueni, Kahetueb iiwä kalani (Aq 12)

'Säkeet 7—12 o\al ta\ allisemitia iihii\ okkivirsissä ja liene-

vät niistä tähän tilapäisesti sovelletut.

Hevaalla on runossa joukko lisäsäkeitä; seuraavat ovat

samankaltaisia:

Jo toiman tulen puhujan. Lusikkaisien lukijan,

Saiman saunoin lämmittäjän. Astiojen arvelijan. P 35 i)

Veen tuojan vierettäjän,

Parasken runoissa verrattakoon tähän yhteyteen

kuuluvia säkeitä:

Sen sain mie mitä halajan. kuin toin tulen puhujan,
sen on Luojain lupasi, sain saunan lämmittäjän,

sen on anto armollinen. hankin vastan lämmittä-
jän -).

Säe li^, joka on tavallinen kehunta morsiamen uhkeu-

desta ja tavataan Virossakin, esiintyi jo runoissa »Jo sain

neitoa nähhäkseni ^).

») Vrt. P 11 ja T345.
») Paraskf ir,fi j;. f,f,^. ^ ^\ K< <^. 295.
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Morsiamen tervehyttäminen.

Yhdessä ainoassa »Soikkolan toisinnossa tervehyte-

tään morsianta hänen astuessansa yli uuden kotinsa kyn-

nyksen:

Terve, terve neitsyk-

käinen.

Terve vastanen minonii

Terve tieltä tultuasi.

Ai'olta ajettua sil

Terve paita palttinainen.

3[aahan asti aivinaineni

Terve vyö, vahelma kirja.

Terve huntu pääsi päällä.

Terve silkit hunnun pääl-

lä,

10 Terve ylpiät yliset.

Terve polle polttinainen!

Terve ne sukat sulavat,

Terve kengät kelvolliset!

(III 429)

Euno on samanmallinen kuin sulhasen tervehyttämi-

nen. Se lieneekin tilapäinen saman mallin mukaan laadittu,

päättäen siitä, että sitä on vain yksi ainokaiuen kappale

koko Inkeristä. Salmerunossa on samantax>ainen naisen pu-

vi7n kuvaus:

To minno uddune särki

Peäle se ihho illusa,

Toge mo tohhine särki,

To mo rukka rome kirja

Peäle se udduse särui;

To wö wahherpu kirja.

To mo kirjawad käiksed.

To mo rättik räime kirja

Peäle se kirjawa käiksi,

To mo kube kulda toime!

Tervehyttämisen »Terve tieltä tultuasi» virolainen

vastine esitettiin jo aikaisemmin ^).

Morsiamen suvun saapuessa sulhastaloon.

Morsiamen suku saapuu vasta jonkun aikaa myöhem-
min kuin morsiussaattue suUiastaloon. Joskus laulavat he

runon: Avatkaa uksianne, Lipatkaa linnojanne Joka

Siv. 223. vrt. vatjal. L 13.
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oikeastaan kuulunee .syysjulila\ irsiin. Heille tarjotaan syö-

mistä ja juomista, mutta heidän esilaulajansa selvittelee

runossa, miukätähden he ovat taloon tulleet. Tähän kuu-

luvia runoja on Länsi-Inkeristä lukuisasti saatu talteen,

joka sekin osaltaan todistaa, että nämä runot ovat hääm-
nosta kaikkein yleisimpiä. Toisinnot jakautuvat seuraa-

vasti: yarvusi 1772. 2404. 2443. 2514, tS 717. 741 a, 801, 822,

889. E 452. 461. 462. 494, 498. 520, 525, 526. Lu 1601;

Soikkola 435, 2264, 2273. 2274; Joenperä 1717. 1718.

Sommiteltuina yhtenäiseksi muodostavat ne runojak-

son:

1. Lanko(i)senit. lintu(i)senit yi.

2. Langot Unnukka isu(v)enit yi.

3. Langot uu(v)e(n) uusikkaiset (uutukkaiset) 435.

2404. 2443. E 526. S 741

4 A. Langot nuina(n) ruskulaiset E 520. S 741a
R. Paljon muita työ paremmat 2404

5. Kuulkaa kui miä sanelen 1772

6. Kielin toisin kertoelen 1772

7. (Mie) Saon teille tietäksenne (-ni) 1772. 2404. S 889
8. Teile tietämättömille 2404
9. Elä laai lankoseni 2264

10. Elä (Elkää) kanna (kantaa) kakkujanne (kakkusia.

kakkuloja. -loita) yi.

11 A. Elkää (Eläkö) leiko (leikkaa) leipilöjä (leipiänne) yi.

B. Elkää leipoko leiposii E 520

12 A. Pilaelko (Pilaele) piirakkoja yi.

B. Älä katko kannikkoa E 461

C. Älä pirko piirakkoja (-roloja) E 462. E 498
"D. Ei ])ie pilkkoo x>iira koita Lu 1601

13. Elkää (Eläk) viinalla vihatko (vihaitse) 2404. 2264,

K 520, 525, S 801, Lu 1601
14 A. ()lu(v)ella ujutelka (kostutelko) 2404. K 520. Lu 1601

B. Elä oluilla punaisilla E 525
C. Olueir kot sivoita 2264
D. Meelyt ohiella 8 801

15 A. Emma (myö) tulleet (-ut) syömist(ä) varte yi.

B. En mie tänne ilma tullut 435
C. Enk oo tullut .söömvttäin 2273
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D. Enkä (Emma) joossut (-eet) söömist varte E 452,
S 801

16 A. Emma (Emmeko, Em myö) juosseet juomista varte yi.

B. Em myö joossut joomuttain 2273
17. Syömist varte, juomist varte E 461
18. Huolev' oli meijä maama E 461
19. Jo emyt (meiät) kotonna syötti (svytti) 1772, 2443,

E 461, S 741a
20. Jo meijät isoni syötti E 461
21. Jo meijät emoni juotti E 461
22. Jo meijät isoni juotti E 461
23. Kakut paisto, voit sulatti 1772, S 741 a
24. Kaikki suuni suurussoitti S 741 a
25 A. Koit on pöytää kotonna 2404

B. Meill oli koissa (koton) kolme pöytää E 461
26. Yks on (oli) liitetty (liitottu) lihalla 2404, E 452, 461
27. Toin(e) on (oli) kalalla katettu 2404, E 452, 461
28 A. Kolmas pantu paistiloilla 2404

B. Kolmas oli saija pöytä E 452
C. Kolmas maijoll mairatettu E 461

29 A. Tulimma (-mme) liantta (hannoo) etsimää 1772,

2514, E 526, S 889
B. Tulimma kuuta etsimää (katsomaa) 2404. E 462.

S 801

C. Tulimma teitä katsomaa E 525
D. Myö tulimma ainelle avuksi S 741 a

E. Myö oomma jälen-ajajat 2273
30. Ommaa sisoo etsimää E 525
31 A. (Myö) Tulimma (Tulin) varkahan jälestä 435, 1717,

2273, S 741 a
B. Tulimme (Tuli) varkai (-aat) etsimää E 494, 525

C. Myö tulimma sisarut etsimää E 452
D. Joutsenta tavottam(m)aa 1772, 2514, S 889
E. Päivyttä tavottam(m)aa 2404, E 462, S 801

32 A. La mie (vaa) kurtan kurjuuttani (-teni) 2443, 2514,

E 498, Lu 1601
B. Anna mie teille tiitäksen Ö 822

33 A. Haastelen (Kaiho-) haleuteni (-ttani) 2514, 2443,

E 498
B. Haastan teille harmiani Lu 1601
C. Teille tietämättömille S 822

34 A. Mit kummat meille tapahtu E 498
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B. Mikä tämä meille tuli IS 822

35 A. Eiilespäin näillä ajoin (-illa) 435

B, Tänä-päänä murkinoista 2443

C. Tänä pänä poolel päiväl S 822

D. Ejilis illal näill' ajoilla R 525

E. Kello kymmenen ajalla R 498

36. Kaksitoist tapasi R 498

37 A. Meillä varka(li)at vaelsi(i)t (käivät, astuvat) yi.

B. Meillä varkaat asuivat yi.

C. Meitä varkaat vahingoitti R 525

38. Pyövelimme pyörivät R 498

39. Revot päässä, ryyvit päällä 435

40. Saksan saappahat jaloissa 435

41. Tänä aamusta varrai 1717

42 A. Tarkkasin siihe talloo 1717

B. Niin tarkkasimma varkahan talloo Ö 741 a

43. Kusta varkaat assuivat 1717
44. Meil oi saido isäl

45. Seel oldi hiikad Inhedsimassa

46. Seel oldi haned hautomassa
47. Oltii sorsad sulkimas 8 822

48 A. Hävis hanhi (hane) parvestani 1772, 2514, R 520.

S 889 .

B. Hävis kuuni kukkulalta 2404, R 462, 494

C. Hävis (veetii) joutsen joukosta 2273, 2443

D. Hävis(i) sorsani (-nna ) soasta 1717, 8 717

E. Hävis luikko luvustani R 461

F. Vietit lintu linnastamme 435

G. Vietii hanhut parvestani R 498
H. Paras luikko partist meni S 822

49. Vietiin joutsen joukostamme 435

50 A. Paras han(h)i (hanu) parvesta(ni) (pariisia) yi.

B, Paras hani hautomast 8 822
e. Pa rahan parvestamme 435

I). Paras lintu parvestame 2273
51 A. Paras joutse(n) joukostani 1772. 2514. R 526, 8 889

B. Veivät meiltä ])araan talosta Lu 1601

C. Mahtavin marjistamme 435
1). Xfitsyeni janhuesta 1717

.52. I';i rahan (Paraimman) ilon pitäjä(n) 1772, 2M.'i. R
161. Lu 1601

53 A. I*arraaii laulun laulaja 2443
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B. Enemmistä reijastaja E 461
54. Kesäpudron keittäjä 2273
55. Talvi-talkkunan tekkijä 2273
56. Vietiin katto kammarista 435
57 A. Katokselta kallis kolkka 435

B. Yietii (Veetii) kolkka knominalta (kamiinalta) 1717,
2443, 2514, S 741 a, 801

C. Knominalta kolkukkaine 8 889
D. Kuoman alta kolkka vietii E 525

58, Peräseinä pertiltämme yi.

59 A. Vietii saunalta sakara 435
B. Saunalta salasakara (-saranat) 1717; 2443, S 801
C. Saunalta sakaranurkka 2514, S 889
D. Saunalta sini sakara E 525
E. Veetii saunalt' sakara seinä 2273
F. Salanurkka saunalta S 741 a

60. Vietii karjasta karitsa 435
61. Osaava oli meiän omena 435
62. Tekevainen meiän tetri 435
63. Meijen ehtoisa emoni 2443
64. Meijän (meijen) vanha vaali(j)am 1717, 2443
65 A. Laati varkain jälestä 1717

B. Laati meijet lapset jälessä 2443
C. Isyt saattoi katsomaa E 498

66 A. Laati ismarut isoni 1717
B. Emoni tavottamaa E 498

67 Ä. Myö vaa juoksimme jälessä E 526
B. (Myö) Tulimma (varkai) etsimää 1772, 2514
C. Läksimmä varkahan jälessä Lu 1601

68. JVtont' oli suota soutavanna 2404
69. Mont' oli mäkkee mäntävännä 2404
70. Mont' oli nommee noisevanna 2404
71. Koivu-metsä, korpi suuri 2404
72. Tulimma Luojan tietä myöte 2514, S 889
73. Maariaise(n) maata myötä 2514, S 889
74. Luoja meile (mulle) tien lupasi 2514, S 889
75. Maari(j)aine maan (maal) lupasi 2514, S 889
76. Tulimma lakkeeta Lauast myötä 2514, S 889
77. Oi ainue sisarueni S 822
78. Oi ainue emäni lapsi S 822
79 A. Tulimma (Ajomma) kymmenen kyllää 1772, 2514,

E 498, S 889
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B. Kävimme kymmenen kylää Lu 1601

80 A. Ajomma maata virssan verran 1772

B. Tulin (-mme) virssa(n), tulin (-mme) toisen E 462,

525
( . T.ilima talo talolta 2413

D..Mie marssi sata maljaa S 822

E. Ylieksä ylös mäkkee R 498

81. Kuulin koira(n) haukkuva(nna) R 462, 525

82 A. Kohta kolmatta alotin R 462

B. Tulimme kolmatta väliäse E 525

83. Kuulin (-mme) kukon laulavanna E 462, 525

84. Tallaisimme viel' talo väli E 525

85. Näimme valkian paistava E 525

86 A. Kaikissa kylissä maattii(n) S 822, Lu IGOl

B. Muut kylät kai makasiit 2443, 2514, S 889

87. Tulin (-mme. puutuin) varkaha(n) (varkahi) kyllää yi,

88. Kävimme kymmenen talloo Lu 1601

89 A. Muu kylä kaik makasi 1772, 2443, E 525

B. Jo koko-kyläine maattii 2404

C. Kaikessa kylässä (Kaikine k.) maattii S 822, E 494

B. Kaikk kylä muu makasi E 462

E. Kaikissa taloissa (kyläss) maattii Lu 1601, E 526

90. Tulin (Mänimm, puutuimme) varkahan talloo E 462,

494, Lu 1601
91 A. Varkahalla (V:n kylässä, talossa) valvotti(h)i yi.

B. Tässä (t. N. N:n) kyläs valvottii 2514, S 889

C. Varkahair oli valkia vielä 2404, E 494

D. Xäimmä tulen tuiskahtava E 452

92. Näimmä väe välkähtävä E 452

93. Ajon (Mänimm) varkaan kartanolle (-noo) 1772,

E 498, Lu 1601
94. Kaihot silmät kartanolla 1772, Lu 1601

95 A. Tulimnia (^länimme) varkaan ikkun-alle 2514, Lu
1601

B. Myö vaa etsimmä ikkunasta E 525
96. Varkahan veräjän ettoe 2514
97. Ovil f)liit ouvon silmät Lu 1601

98. " ]\Iänimm (Tulimnia) varkai (-aha) sienitsaa (pors-

tuaa) E 498, Lu 1601
99. Latfial oi laijat silmät Lu 1601
100 A. Tulima (-mme) (Manin) varkaan tn]»paa 1772

H. Itse tuisaliininia tuppaa 1772
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C. Manin varkaan talloo E 494

101 A. Ovvot silmät oven suussa 1772

B. Piilostelimma varkai piilost E 498

102 A. Varas tiesi vääryvens{ä) yi.

B. Varas otti ovvoksee
103 A. Laati meijet lavvan takkaa 1772

B. Varas mani kanmiarii E 525

C. Siinä se varas vaelsi Lu 1601

104 A. Alkoi viinalla vihata yi.

B. Varas viinalla vihasi E 452

C. Alettii meitä vihata E 498

105. Viimitenkin viinalla E 498

106 A. 01u(v)ella mielytellä (ujutella, juovutella, lepytellä,

tukkaella, kostutella) yi.

B. Oluella pot suvoitta S 741 a

C. Oluilla punaisilla E 525

107. Myö vait (vet) hullu(t) juomaratit (-rätti) 1772,

2443
108 A Joimma (Join) viinalla vihat (vihani) 1772, 2443

B. Emm' olleet viinalle vihaiset E 498

109 A. Oluvella mielyeni (mielet join) 1772, 2443

B. Emm lepyttäneet oluet E 498

110. Lanko(i)seni, lintuiseni yi.

111. Langot linnukkaisueni yi.

112. Miä saon teille tietäksenne 1772

113. Ei mahu metoi(ne) mak(k)i(i)a (meihi, -le,minnuan)

yi.

114 A. Ei puutu (i) ohit pun(n)a(i)ne yi.

B. Eik saa suhkari sakkia 2264

115 A. Ei(k) viere (vieru) viina vihane E 462, 526, Lu 1601

B. Ei vieri verevä viina 1772

C. Ei vihhaa viina vihane (vihhaani) 2404, E 494

D. Elkää viinalla vihata 2274

116 A. Kn(nis) en (ei) saa sissoo (neitoo) nähhäksen(i) yi.

B. Ku sain sisoin nähhäkseen 1718

C. Tulimma päätä päästämää 2274

117 A. Sison vartta vaattaakseni 1718

B. Neijon (Sison) nimiä tietäkseni 2404, E 494, 526,

(S 822)

C. Neijon ääntä kuullakseni Lu 1601

D. Henkee lunastammaa 2274
118 A. Sison kaanua katsookseni 1718
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B. Emon la!?ta katsoani 2443
119. Kvi (Ko) en saa sis(s)oo sillan päälle 1772, Lii 1601
120. Emän lasta lattialle 1772. Lu 1601

121. Lankoiseni Ifintuiseni] 1718
122. Saon teille tsiitekseni S 801
123. Teille tsiitämättömille S 801

124. Tuokaa sis(k)o sillan päälle (sillalleni) yi.

125. Tuokaa (Siso) silla(n) liitoksille 2404, 2443, R 494,

526, S 822
126 A. Emän lapsi lavvan päälle (luoksi, otsaah) yi.

B. Emän lapsi lattialle 1772
127 A. Siis mahtuu (n-ahtupi) nieto(ine) minnuu (meilie)

1772, 1718, 2404. E 494

B. Sjiz vast viinan ka vihatkaa E 520

128. Oluen ka ujutelkaa E 520
129. 8iis puuttuu (puuttupi) olut puna(i)ne 1718, 1772,

2404, E 494, 520, 526
130 A. Siis vieröö (viertuu) verevät (vihane) viina 1772,

E 526

B. Siiz viina vihajaa meit E 520
131. • Ko saan neijon nähhäkseni 2404

132. Neijon nimen tietäkseni 2404

Tässä pitkässä runosarjassa on joukko jo aikaisemmin

laulettuja säkeitä. Ennen olemme tavanneet seuraavat sä-

keet: 1—8 ovat yleisiä puhutteluissa, 9—29 lauletaan myös-

kin morsiamen kotona ennen piilopirttiin menoa, 110— 132

samaten.

Myöskin Virossa laulaa morsiamen suku kuten L-I:n

säk. 15-22:

Lano^^ikesed, linnukesed, Ehk ta on selle söömiselle,

Ei me tulnud sööma pärast Mis see eite eile söötis,

E?a tulnud juuma pärast, Ehk on selle juumiselle.

Me tulime oma otsima, Mis see taati eile juutis ^).

Oma kullast kuu lama ie.

61—2 ovat morsiamen kehuntavirsissä yleisiii. 94,97

ja 10l:n tapaisia siikcilä: Kaihoi, silmäl kartanolla, Ovi-

M E. K. S. 4, i cl 2; II. 2t.'i, I,;i;.n.iii;i;.. vr(, il IV 2, 201 ja

II 11 '.O II. H).
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loil oliit ouvon silmät, Ovvot silmät oven suussa tavataan

yleisesti halki Inkerin ^) ja Karjalassakin runoissa, joissa

morsianta peloitellaan, mitenkä hänen olonsa toiselassa

tnlee olemaan tukalaa.

Tämän runon ytimenä on morsiamen suvun selitys,

että he muka ovat tnlleet varkaitten jäljestä, koska heiUä

kävivät varkaat, joten hävisi paras hanhi parvesta, paras

jontsen joukosta, jota he ovat tulleet etsimään. Suorasa-

naisesti selittelevät samalla tavoin myöskin ottajat taloon

tullessaan ja .niinikään jo kosimistilaisuudessa puhemies vas-

taa kysymykseen, millä asioilla liikutaan, että he ovat näh-

neet ilveksen jäljet johtavan taloon, tai ovat tulleet peri-

mään hanhea, joka merkeistä päättäen on tähän taloon

kätketty. Tällaista kuvannollista jutelmaa käytetään Vi-

rosta aina Karjalan kannakselle saakka, mutta erikoisena

runona emme ole huomanneet sitä muualla kuin Länsi-

Inkerissä.

Syytökseen, että karitsa tai hanhi on varastettu, vas-

taavat sulliasen puoleiset kysymyksillä:

1 A. Mikä on karitsan merkki 435
B. Mikä merkki teijä sisolla E 462

Vastaus:

2 A. Se oli karitsan merkki 435

B. Meijen haneP oli merkki pantu 2443

C. Merkk' oli pantu meijen hannoo 2514

3 A. Kulta-siip, vaski varvas 2443

B. Vaset oli pantu varpahissa 2514
4. Tinad oli suuhu tilkutettu 2514

5. Oli päivä päälaella 435
6 A. Kuu kulmien rajalla 435

B. Kuu paisto kulmaluilla 2514

7. Otsassa (-11a) (oli) Otavan merkki (tähti) 435, 2443,

2514, E 462

1) Inki 25.
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8 A. Pääss(ä) (oli) päivän pyöryläinen (pyörentäinen.

pyörykkäinen) 435. 2443. R 462

B. Pää-laeir oli Päivän tähti 2514.

Tässä vastauksessa on selvästi samoja säkeitä kuin

kadonneen hanhen runossa. Siinäkin sanotaan: Mikä oi'

merkki hanhessasi, Tinasulka, vaskivarvas, Otsalla Otavan

merkki, Päässä päivän pyörentäinen. Tina suuhun tilkntettu.

Vaski-langat varpahissa, Vaset varpahiin vällii. Suu oii suuri,

leuka leviä. Otsalla Otavan merkki ^).

O. Kallas sovelluttaa tutkimuksessaan muut säkeet

Kadonneen hanhen runoon, paitsi: Otsassa otavan tähti.

Päässä päivän pyöryläinen. Hän sanoo, että nekin ovat ylei-

set tässä runossa, mutta tavataan myöskin s>uomakiisessa

leikkirunossa hevosesta tunnusmerkkeinä-). »Kadonneesta

hanhesta ovat ne liian 1'antastisia. mieluummin voivat ne

kuulua leikkirunoon.» Myöskin häärunoissa tapasinnne sa-

man säeparin sulhasen hevosta kuvattaessa.

„Mistä tunsit meille tulla?"

Samaten kuin morsiustalossa kysellään laulaen, miten

vieraat löysivät taloon. Tätä runoa on vain Xarvusista

kirjaanpa noja, nimittäin numerot 2513, E 452, 520. S 717.

741 a, 822.

Morsiamelle sukulaiset:

1. Siso meijä, sirkku meijö

2. Ku kali sie siso tulit

3. Vai tulit sorsan suota myT»

4. Vesilintu n vettä myö
5. Vai tulit tetren tietä myö
6. Vai tulit aitoje alatse

7. Vai tulit peltoje ])eritse R 452

^) III 2219. — *) Die Ui.d.Tlinlmigsiied.^r, s. 245 ja H^J.
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Talonväki morsiamen .su kn laisille:

8. Lankoiseni, lintuiseni E 520

9. Mist (Kili) sie tunsit meille tulla E 520, S 717
10 A. Meijä oville osata E 520

B. Osaih miu oville S 717

11. Ku mie tulin tuisuttelin S 822

12. Em mie olis tuntent tänne tulla S 822
13. Tarkattu tähä talloo S 822
14. Osanud teien uksill S 822

Morsiamen puoli vastaa:

15. Lankoiseni, lintuiseni

16. Langot linnukkaisueni 2513
17. Siit mie (myö) tunsin (-iinme) teille (tähää) tulla

2513, E 452, S 741 a, 822

18 -A. Teijen ovviille osata 2513

B. Mie arvasimma tähää talloo 8 741a
C. Tarkkasin tähä taloo S 822

19 A. Teir oli (Oltii) verkaset veräjät 2513, E 452, 520,
S 822

B. Oli kuusikko kujalla E 452

C. Öisol oli sulad sulitettu S 822

20 A. Ja oli Sarkaset sakarat 2513, (E 452)

B. Petäjikkö pellon päällä E 452

C. Sison sulad korjaelin 8 822
21 A. Katajikko kaivotiellä E 452

B. Kukko laulo kiiuritsalla S 741 a

C. Hänen sulad hankkielin S 822

D. Kana tuli vastaa siemen -kagla
22 A. Kukko tuli vastaa kulta-harja 2513

B. Kana kaakotti katolla S 741 a

23 A. Ukselt tuli oluen haisu 2513

B. Ovesta olue haisu S 741 a
24 A. Veräjält tuli viinan haisu 2513

B. Viillosta tuli viina haisu S 741 a

A. Tanavalt' tuli taarin haisu 2513
B. Katost tuli kaali haisu E 520,

Euno on niiden kysymysten ja vastausten toistamista,

jotka morsiustalossa tehtiin ottajille. Myöskin Virossa teh-
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(lään kysymyksiä: »Langukesed linnukesed, mis teie meile

ossite, mis teie taga aeate?»^)

Hunnutusvirsi.

Morsiamen kasvot peitetään hunnulla (liinalla) jo

kotona hänen itkiessänsä erojaisitkuja. Savakko- ja äyrä-

möismorsiamet saattoivat koko häiden ajan olla hunnut-

tamatta, kunnes sulhasen talossa vuoteelta tultua pidettiin

varsinaiset hunnutusmenot. jolloin morsiamen tukka lei-

kattiin ja pää peitettiin. Hiuksia leikattaessa ja hi utua pan-

taessa laulavat »näälän naiset» hunnutusvirsiä. Länsi-In-

keristä on toisinnot:

Xarvusi 35, 1010, 1774, 2131, E 479, 497, .Soikkola

389. Bugene Gö 25. Sisällys on seuraava: i

1. N. N, sisaru(v)eni 1774, Gö 25

2. N. N. emäni lapsi 1774
3. Kuule tänne kui mä juttelen Gö 25
4. Tähe tänne kui san<>len Gö 25
5. Kui näälän naiset nappajaat Gö 25

6 A. Jo siun hiukses (Hiustasi) hirtetää 1774, E 497
B. Hieno hiuksi heitetään Gö 25

7. Kassaa(si) kaotet(t)aa(n) 1774, E 497, Gö 25

8, Liemenöijäs leikotaa 1774
9 A. Kassaani (-ojani) kultaani (-ojani) 389, 1010, 2134

B. Kassaani, kannuttani E 479
C. Kassahasi, kallistasi 1774
I). Kassoasi. kainoasi E 497

10. Hiusta (a )ni (-si), hellyttäni (-si) yi.

11. Tudriia siun tukkiiasi 1774
12. Kun oli kassa kaulessasi Gö 25
13. Sinis oli viitta valtanasi Gö 25
14. Tuli (Tulee) vihma(nen) virutti (-ttaa) 389. 1774,

2J34. GÖ25

') E. K. S. 'i. ', (r,i2i n. 20',.
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15 A. Tuli (Tulee) tuuli kuivaeli (kuivajaa, -telloo) 35,

389, 1010, 1774, 2134, Gö 25

B. Tuli tuuli tukkajaa E 479

16. Ahavainen harjaeli (harjajaa) 35, 389, 1010, 1774,
2134, E 479

17. Päivyt noisoo, pään silottaa E 479
18 A. Aina seiso(o) sileä (siliä) 35, 389, 1010

B. Siso aija siliän E 479
19 A. Iän kaiken kaunis karva 35, 1010

B. Ijankaiken kulta harja 389
20. Katini, sisarueni 35

21. Katini kotikanani 35

22. Sano siulle tietäksesi 35

23. Siulle tietämättömälle 35

24 A. Sa(a)panoja saatanoja 35, (389), 1010, 1774, 2134
B. Saatana on sapani E 479

25 A. Kurattia kukkeli(i)a (-alii) 35, 389, 1774, 2134
B. Kuratti on kukkeli E 479

26. Povodnikkoi pohjattommii 2134
27 A. Huntulooja, huosilooja 1774

B. Huntuloja hullupäitä 2134

C. Huoria, huntuja 1010
28. Kuka niitä kutonehe 389
29. Piru pirrat rikkokoo(n) 389, E 479
30. Kaitehet kaottako(h)on 389, E 479
31. Ken kutoo sitä lelutta E 479
32. Jolla päätä peitetää E 479
33. Hiuksiani hirtetää E 479
34 A. Pese(t) veeltä vii(j)elt(ä), kuuv(v)elt(a) 1010, 1774,

2134, E 479
B. Pese (hos) viieltä (-ssä) veeltä (-ssä) 35. 389

35. Paa käsi kuuvenneksi 389
36 A. Paa sieppi(i) seitsemänneksi (seitsemällä) 35, 389,

1010
B. Anna(t) sieppii seitsemennelt (-mättä) 1774, 2134

C. Paa muilta seitsemääs E 479
37 A. Paa karttu (-ua) kaheksanneksi (-It) (kaheksaksi)

35, 389, 1010, 1774
B. Karttuu (anna) kaheksatta 2134
C. Karttu päälle kaheksaas E 479

38. Aina seiso (o) sinine(n) yi.
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39 A. I(j)än (Ajan) kaiken kurja karva 35. 389. 1010. R
479

B. Päältä kui-jan karvallinen 1774. 2134

S 905:.ssä ja R 497:8.sä on hu n niitusvirteen vivahtavia säkeitä:

Iloitkaa iloised noored, Hiuksed maalia hillotaa,

Karadkaa kanat matalat, Knnis yhtä kassojasi (-ni)

Kni kassa kaotetaa, Sinis viisi valtojasi,

ISTimi töine muutetaa, Yheksä volihattasi.

Nii voliine voitetaa.

Tahto maalia tallotaa,

Europaeukselle on laulaja vielä lisännyt (III 35):

Katini, sisarueni

Katini, kotikananii

KyU se huntu huolta tuopi.

Palmikko pahaa mieltä,

Lakki liikoja sanoja;

Kui se lakki laitetaan,

Liinariepu liitetään.

Kutsutaan kurjueksi,

Pannaan pahannäöksi.

!Nimi toinen nostetaan.

Papin pantu heitetään.

Tämäkin lisä tavataan erikoisena lyyrillisenä ru-

nona, jota tytöt Länsi-Inkerissä laulavat varoitukseksi, et-

tei pitäisi mennä miehelään. Varsinaisesti häärunoihin

kuuhnina eivät laulajat niitä pidä.

Hevaan alueella lauletaan seuraavanmuotoisia hun-

nutusvirsiä:

Pannaan päätä palmik-

koon,

I*annaan iki sapaiio.

Iki lakki Jaaitaan

Ikää kuluttammaan.
Vartta vanlieiinut tammaa n.

Ken rihmaa kedräjää.

Millä liinsla liertetään.

Pannaan ]);iätä palmikkoon,
Sykcriieska (Sysärlieska) syö-

köön sormet.

Palakaan ])almikon alukset

Mieheliinn mentiessiiaii.

Vaa ei mielilen hyvileii.

Pään aloilen heltehillcii.

Päänaloilen hyvil<'ii.

Siii neitoin, minnoiiii.

Neitoincn, minjyveeii.

Siulle luiolla lioimalaaii.

Ajatosta annetaan
Sappaanon ])anemisesta

.

Untiuun liallik(»imis('sl;i.
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Ku määt veoille virpi,

Kapo karjan jii otannalle,

Pane pnrsto puhtahain.

Lase lakki laatii sasti,

Sappaana ani hyvästi. (P 12

ja 37 1)

Vuoleella lauletaan kaasolle, joka morsianta hunnut-

taa, että hänen on pantava ilolakki nuorikon päähän:

Hyvä kaasa, kaunis kaasa,

Yalkia verevä kaasa.

Istuta ilosykerot,

Tai kielteisesti:

Älä pa huolta hunnun ala.

Paha mieltä palmikkoo.
Jos poat huolen hunnun alle,

Paha mielen pahiiikkoo,

Mato syököö siun kätteis.

Toukka luuhus tonkikoo.

Ilo-lakki peäähän laita.

Ilo poaa palmikkoo 2).

Ku poat hiiole hunnun alle.

Jos ei mies oo mielelline,

SuLhane simasulone,

Sit o huolta hunnun alla,

Pahhaa mieltä palmikossa. ^)

Edellistä täydellisemmin on Paraske laulanut liunnu-

tusvirren *), jossa neuvotaan kaasoa päätä pantaessa,

»silkkiä sijottaessa, lakkii päähä laittaessa, liinalakkii liit-

täessä» liittämään ilolakki ja panemaan huolet hunnun alle

eikä päälle, vaikka »ei se huntu paljo paina, liioin paina

liina-lakki eikä huntu huolta tuone, jos ei miesi mielelli-

nen, toveritsa toimellinen» jne. Tämä runo on, kuten mo-

net muutkin, Parasken vuosien vieriessä kokoonpanema.

Virolainen hunnutusvirsi on ajatu'kseltaan läheUä

länsi-inkeriläistä:

Votgu Juudas niegi sormed
Kärvägii kääd molemad,
Kes sidä siididä kudunud,
Paberida paaguttannud,
Mii sidä päädäpeidettänne,

Ihu kallist kattettanne.

Lina tuoneb liia huole,

Tanu tuoneb targa miele,

Poli tuob polvini muretta.

Lina ei kielä liikkumasta,

^) Vrt. G 118, jossa lisäksi kehoitetaan pitämään »piiroto

puhtahana, sappanoa hyvästi. — ^) A 536 ja S 1543.

3) S 1629.

*) N:ro 262, 265.
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Tann jalga tallamasta, Polle litleb tosta polve.

Polle polve tostemasta. Sestäb pallella paremba,

Lina iitleb lii^i, liigrii, Lina ali on liediisamba,

Tann iitleb talla jalga. Tanu ali on taattavamba. ^)

Säkeiden 31—39 vastineet, miten Imntu on niin li-

kainen kappale, ettei sitä pesemälläkään saa puhtaaksi, ta-

vataan eräässä Ilarjumaan runossa:

Mes neist pikistä plihistä, Kurigalla kuuenella,

Tievad musta ks mieste särgid, Siepi selgä seitsmenäksi,

Puoleks musta ks poiste särgid. Kääd kallid kaheksmäneksi.

Ma pian hakama pesemä Vesi kylmä kymmeneksi -).

Läbi viellä viellä.

Tässä ei siis ole kysymys hunnusta, vaan paidoista.

Yhtäläisyys on kucnninkin siksi ihneinen, että täytynee

olettaa syyksi j^hteinen alkuperä. Inkeriläiset säkeet lienevät

siis muodostuneet virolaisen pilarunon pohjalla.

Kieltämättä inkeriläisissä ja virolaisissa hunnut us-

vir.sissä on siksi paljon yhtäläisyyttä, että täytyy olettaa

niillä olleen saman alkuperän, vaikkei taas toiselta puolen

yhtäläisyydet ole siksi suuret, että voisi väittää inkeriläisen

olevan käännöksen vielä vähemmän lainan virolaisesta.

Morsiamen suku hunnuttamisen jälkeen.

^Morsian tuodaan sisälle ulkohuoneesta tavallisesti

»hunimarhuoneesta», jossa hunnuttaminen on tapahtunut.

Hänen esilaulajansa virittävät ninon, jossa oudoksuvat

hän<*n uutta ulkomuotoansa ja muistuttelevat, että huntu

pian alkaa huolta tuoda. Tämän ninon toisintoja ovat Nar-

vusin: nrot 1773, 2404, 2444, R 480, S 717, 741 a, b, 801, 822.

Joeni>erän: 1 711». Soikkolan: 2204,2274. Säkeitä niissii nu:

'i H IV f.. '.•(» n. 51 (52) Kuu.s;i]ii. vri. H JI 'lO. f>:\ n \2H

ja i:i(). 2, II II ',„ 709 n 2 16.
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1. Lankoiseni l[intuiseni] 1719
2. Meijän (-en) siso, meijän (-en) sirkku 2444, R 480
3 A. Meijä(n) (-en) lintu, meriä(n) liitsa 2264, 2404, R 480

B. Meiän lintu, meiän sulat S 717

4 A. Meijän silmät, meijän siivet 1719
B. Meiän kudrat, meiän kulmat ollaa S 717

5 A. Meijän kaanu, meijän kasvot (kauno) 1719, R 480
B. Meijen kasvo, mei(j)e(n) kaanu (kaano) 2444, 8 822

6. Meijän on harmahat hameliet 2264
7 A. Meijen vaate, meijen varsi 2444. (1719)

B, Meijen oh vaate, meijen vaimo 2264
8. Meijän muoto moikittu 1719
9. Meijän var.«i on vaihettu 1719

10. Pienet hiukset on peitetty 1719, (2444)
11. Katettu kale-lieminat 2444
12. Lanko(i)seni, lintu(i)seni yi.

1.3. Langot linnukkaisu(v)eni yi.

14. Langot (ootta) uuven uusikkaiset 2264, S 801
15. Kui(n) uuvet kanan-muna (i)st 2264, S 801
16. Laka kysy lankoltani S 741 a

17. Miks teili' on mok(ko)oma muoto yi.

18. Meijen (-än) muoto(o) (mooto) moikattii (moikkasitta

)

yi.

19 A. Meijen varren vaihtelitta 1719, 2264
B. Tytön vaate vaihetaa 2274
C. Meie laaun laittelitta S 741 a

20. Meijen tahon tallasitta (tallattii) 2444, Ö 717, 822
21 A. Pienet hiukset peittelittä (peitetää) 1719, 2274,

3444, S 822

B. Peititte hyväset hiukset R 480
22 A. Katotte hyväse kassa R 480

B. Katoitta kale-lieminat 2444
C. M kassa kaotettii S 822

D. Mussat kulmat muutetaa 2274
23. Meijä kana kaulaltani R 480
24. Panitta (Pantii) ikisapana 1719, H 801
25 A. Ikilakin laittelitta 1719

B. Ikilakki laitettii 1773

C. Iki sapan, ikilakki laaittii S 717, 801
26. Tirkatti päähä pantii 1773
27. Kana on meijen, kauno on meijen 1773
28. Kana on meijen. tukk' on teijen 1773
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29.

30.

31.

32 A.

B.

33.

34.

35

36

37.

38.

A.
B.

A.

B.

Siso on meijen, siivet teijen 1773

Meiän kaaln. meiän krasa Ö 717

Nyt vast lioolta hoikataa S 717, 801

Miirliet mustaa annetaa S 717

Ajatusta annetaa S 801

Oi neitoi (t. jS". X.) sisanieni 2264, 2444, Ö 741 b

(N. N.) emoni (emäni) lapsi 2444, S 741 b

Nyt on lakki päälaella 2264

Xyt on pantu ikine myssy 2444

Ikilakki laaitettu (laaittii) 2444, 8 741 b

Sinikukka kulmilla s 2264

Kyllä se myssy huolta tuopi 2444

Lakki liikoja sanoja 2444

Tämä morsiamen suvun hunnutuksen jälkeen esittämä

ja edellinen hunnutusvirsi lauletaan niin yhteen menoon,

ettei niitä oikeastaan voi erottaa eri runoiksi. Hevaan

toisinnoissa onkin, kuten näimme, hunnun moittiminen ja

valitus, että huntu huolta tuopi, laulettvi hunnuttaessa,'

Monissa runoissa, joissa valitellaan miniän kovaa kohtaloa,

on aivan samoja säkeitä, vaikkeivät ne kuulu häärunouteen.

Tyrössä lauletaan hunnuttamisen jälkeen häissä:

Kuka hullu siun hututti, Viel tuo huntu huolta tuop,

Kuka antoi turhat tuumat. Lakki aijaa lausehii,

Sieluulit hunnun huolet vievän. Huolet on hunnun hulpilos,

Lakin vievän lauseheis. Lauseet lakin kasos ^).

Pahniken jiahaiset mielet.

Liissilän rajalta -):

Kyllä huntu huolta tuop.

Palmikko pahoa mieltä,

Keitossa:

Xeitone sisaruvein!

Jo nyt vaihot miniän vaihoit

Vaihoit silkkiis siviät,

Ka])ukaiset peä-kalluis

Xuolif l«*nimon leikareehe

Ja liiliaiiucn tuuti-])iiilu'.

Lihti liikoja sanoja,

Lakki paljo lausehia.

Kui sie huiskit hunnutonna,
Nii sie huiskit huoletonna;

Kui sie liiku (i)t liikasitta,

Liikuit liijoitla sanoitta;

Kui sie ])aiskit ])alttinatta.

Paiskit mielittä iiahoitta ^).

') Haltsonf-n !'

Toksova Pajuiii 16

< I
]'>•> niivfiisk; \ I2(t:
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Parasken laulamat runot Imnnuttaessa ja hunnutta-

misen jälkeen ovat saman tapaisia. Niissäkin on ytimenä,

että hunnutonna ja liinatonna oli tyttö huoleton, mutta

että näiden mukana kyllä huolta hoivataaan ja ajatusta

annetaan ^). Vielä kautta Karjalankin lauletaan runoja,

joissa muistutetaan morsiamelle, että huntu tuo Imolta.

Myöskin Viron runot ovat jokseenkin samanmallisia:

Oodid hoole loppuvaie Poli sulle litleb tosta polve,

Ja mure vähäneväie, Tanu litleb talla jalga,

Oolda uuta annetanne, Lina litleb liigu, liigu,

Mured musta käänetanne. Poal toob polveni mureta,

Hoolt on siinnä eiolehoosta, Tanu tooneb targa miele,

Mured siinnä ei ole muuda, Lina tooneb liia hoole,

Kahju siinnä ei ole karja. Sestab polvella paremba,
Hoolt saab hobu vidada, Tanu ali on auusamba,
Muret saab musta ringudel la- Et ei hulgu hoora jutud

Pähäp sulle panna neitsikene, Ega liuge litse jutud,

Pähäp panna eide pärgä, Kali ei portude kärinä ^).

Otsa ette hoole puordi. —

Länsi-Inkerissä on siis sellaisia lisiä, joita ei tavata

muiss'a inkeriläisissä eikä virolaisissakaan hunnutukseen liit-

tyvissä runoissa. Mutta säkeet, joissa morsiamelle teroitetaan

mieleen, miten avioliittoon jouduttua myöskin seuraa elä-

män murheet, ikäänkuin annettaisiin ne samalla huntuun

kätkettyinä, ovat yhteisiä läpi koko alueen Virosta Karja-

laan asti.

Morsiamelle vertaillaan kotoista oloa elämään
„toiselassa":

Koko suomalaisella runoalueella tavataan häärunoja,

joissa esilaulajat morsianta itkettääksensä muistuttelevat

tälle, mitenkä hän kotonaan on ollut omaisillensa rakas,

Paraske 91, 263, 265 ja 913. — ^j H II 34 p. 695 n. 94:
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mutta mitenkä toiselassa kaikki on outoa, vierasta ja kal-

seata. Tämä aihe on siksi epämääräinen, ettei runo ole saa-

nut varsinaista kiinteätä muotoa. Muutamia tyypillisiä

iskusäkeitä tavataan kumminkin yleisesti miltei koko sillä

alueella, jolla häärunoja on säilynyt. Kodin ja toiselan oloa

verrataan toisiinsa seuraavissa toisinnoissa: Xarvusi 1752,

1774, 2413, 2484, E 486, 491, 492, 496, 502. 528, S 822,

851, 892, Lu 158, Joenperä 1675, S 924.

1 A. X. N. sisarueni yi.

B. Neitsyeni, neitsakoine 2484

2. N. N. emäni lapsi yi.

3 A. Kuule ku tytöt (sfsot) sannoo(t) 1675. E 496, S 851,

924

B. Kuule tänne kui mie haassan 2413

4 A. Kylän lapset laulelevat 1675

B. Pane päähä kui opetan 2413

C. Emän lapset laatielloot (laulelloot) E 496. S 924

5. Lähet kurja (kukka) kulkemaa 2413, E 492. S 851

6 A. Mantsikka matelemmaa 2413, E 492

B. Verannuppu vieremää 8 851

7 A. Isos koista korkiasta 2413, E 492

B. Tästä kullasta koista S 851

8 A. Oman mairen mamman hionta E 492

B. Isän armaasta majasta S 851

9. Oht kui kukka kujassa 2413, E 492

10 A. Tahi mantsikka mäellä E 492

B. Hopiaine uulitsalla 2413

11. Tahi puussa päähkenäine E 492

12. Tahi oksalla omena E 492

13 A. Kui olit (elit) kazvoit isois kotonna 1774, 2413, E 486

B. Kui kazvoit kana koissa E 496, 528, (S 892)

14. Ja elit emosi luon(n)a 1774, 2413, E 486, 8 892

15. Kasvo(i)t ku(i) kana kotonna 1675, 1752. 1774
16. Lintu linnassa ylenit yi.

17. Ei pitäneet (-nyt) pystyaiat 1771, H 528

18. Vitsall väännetyt veräjät E 528
19. Binnoillas siä maaha riuhoit 1774. E 528
20. Karmoillas sie maaha kaavit 1771. E 528

21. Olit linna, olit lippu E 486

22. Oli(t) kuu kotisi (kotosi) ]>äänä 1752. H 186

Zi
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23. Päivyt päällä tanvahasi (tanhuvasi) 1752, R 486
24. Voille haisi(t) vnotehesi 1752, R 496

25. Maijoille makaushuone (-paikka) 1752, R 496

26. Oli suu sulassa voissa R 496
27. Leuka lehmän valkialla R 496
28. Paljo maksot maammallesi 1675
29. Kaksi kantajaisellesi 1675
30. Kolme koissa ollessas 1675
31. Teit työtä vähemmän muita 1752, 1774, 2413, R 491,

S 892

32. Makasit enemmä(n) muita 1675, 1752, 1774. 2413,

R491, 528, 8 892
33. Ei suvattu survomaa R 486
34. Ei tahottu jauhamaa R 486
35. Rinnalle riihtä tappamaa R 486
36. Aina (Siiski) kuulu(i)t kunnialle (-11a) yi.

37. Assu(i)t aivoilla (havvalle) hvvälle (-illä) 1675. 1774,

R 528
38 A. Paljo maksot maatessasi 1675

B. Maksoit markat maatessasi 1774, R 528
39. Kaksi (Kahet) kyläss(ä) käy(vv)essäsi 1675, 1774,

R528
40. Kolme k[ylässä] o[llessasi] 1675
41. Kylä ei kuullut (tietänt) kurjuuttasi 1675, 2413,

R 491, 496
42. Valtakunta (Vanhemmat) valehuttas(i) 1675, R 496
43 A. Kylän naiset (lapset) kisuttasi 1675, 2413, R 491, 496

B. Kylän naiset naurujasi R 496
44. Kylän lapset koiruuttas 1675
45. Iso kutsu kukkaseksi (meijä kukka) 2413, R 486
46. Emyt päivän-noisennaksi (ehto lapseksee) R 486
47. Sisosi puna-keräksi 2413
48. Vellosi veten kalaksi 2413
49. Muu pere muruksi kutsu R 486
50. Kaik pere kanaksi kutsu R 486
51. Kui saa(i)t marja (lintu) muille maille yi.

52 A. Tuomut toisille vesille yi.

B. Tuomut toisehe talloo 8 924
53. Kala muille kallahille yi.

54. Lintu muille (-11a) liivak(k)oilla (-lie) yi.

55. Teet työtä enemmän muita yi.

56. Makkaat (Makoat) vähemmän muita yi.
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57. Hiki tilkkuu hiuksistasi

58. Palavaine paijastasi

59. Peseraät on silmät iiiärä<l

60. Käed märäd kastamatta ^ 892

61 A. Vaan (Ain) et kuulu kunnialle 1752. 8 892

B. Siiski kuulut kurjuvella 1774
62. Assut aivoilla pahoilla 1771
63. (iVin) Et (vaa) maksa maasta rohta 1675, 2181, 8 892

64. Olen kortta unnokosta (oven suusta) 1675, 2484

65. Virtsaa et veräjän alta S 892

66. Kylä kuulub (tietää) kurjuttas (kurjuvesi) 1675. 2413

67. V[alta]k[unta] v[alehuttas] 1675

68. Kylän naiset (lapset) laiskuvesi 1675. 2413

69. Kylän l[apset] kfoiruttas] 1675
70. Kun määt toisin toiselaa yi.

71. Toisin (Ku mänet) toise(h)e talloo yi.

72 A. Toisen talon tauhavalle E 486

B. Toisen emoisen ala 8 851
73. Perehisse vierahisse 8 851
74. Valkenin kuin vahaine soola 8 822

75 A. Toisin ollaa (on olot) toisilas (toisialla) 1675, R 491,

8 822, 924. Lu 158.

B. Toisin siellä, toisin täällä 8 851
76. Toisin (on) toises(sa) talos(sa) 3675, K 491 8 851,

924, Lu 158
77. Toisin ukset ulvahtaat (-telloot, ulvoot siellä) yi.

78. Toisin vierevät (-rööd) veräjät R 486. 491, 8 822, 851
79. Toisin sannoot (saarnajaat) saranat (-rauvad) yi.

80. Et ossaa ovissa käyä (ovest lovata) 8 851, Lu 158

81. Maha et käyä maata myöten Lu 158
82. Tarkkaa et talon väliä Lu 158
83. Talon tyttären tavalla 8 851
X4. Talon miehen mieltä myöte 8 851
<S5. Käyt karaten kaivotietä Lu 158
86. Vetotietä vieretellen Lu 158
87. Nimi (jo) töine muutetaa (-ttii) 8 822

88. Papin pantu heitetää (-ttii) R 528, 8 924

89. Kurat iksi kutsuttii R 528

90. Marotiksi mainitta R 528
91. Noi.sfiaa äijät härnäämää
92. Noissaa äinmä(t) härnäämää
93. Kälvt kä.sin tulemaa
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94. Kyyt kylmältä puhumaa
95. Nato jäätä järkyttämmää? S

Runoissa on useita tilapäisiä lisiä, jotka luontevam-

min kuuluvat runoihin, joissa miniä valittaa kohtaloansa.

Esim.:

Tiet työtä enemmin muita. Kylä tietää kurjuuvesi,

Makkaat vähemmin muita. Kylän lapset laiskuuvesi R
491.

On luonnollista, ettei tämäntapaisella tunnelmaru-

nolla voi olla niin kiinteätä muotoa, että laulajat laajoilla

aloilla voisivat juoksuttaa samassa järjestyksessä suurem-

mat määrät säkeitä. Runo on liian epämääräinen, painuak-

sensa selväpiirteisenä laulajain mieleen. Senpävuoksi ta-

vataankin tämän runon säkeitä Keski- ja Itä-Inkerissä mitä

erilaisimmiksi yhdistettyinä. Otamme vain muutaman
esimerkin I

8erebetan seurakunnasta:

15 Kuin me[et] tuonne toi-

selaan,

Tuonne toiseen talloon,

Toisin tuolla torvet soivat,

Toisin paukkuvat pasim-
|ai nat.

Et ossaa ovissa käydä

2 Kuin ei ukset ulvottais

Eikä sanois saranat.

Tulet ulkont tupaan,

Keski maalle on kierot sil-

mät,
Peräss' on peri vihaiset.

25 Apin perkelän perässä

Kieretty vitsa kädessä
(Str. 70).

Tyrössä alkaa toisinto iin 9 valittelulla miten toisin on toi-

selassa, miten siellä toisin torvet soivat. Ison kodissa sano-

taan tyttären pitäneen »poskee punaista, Käsivartta val-

kiaista ja:

Morsii Siitonen sissoin,

Kuin olit omassa koissa,

Luona ehtosen emmois,
Luona ilmeroin issois,

Olit kuin orit hevoinen,

5 Taikka tamma silkyeinen.

Kysymätä kait kylässä,

Tan[t]sien talon vällii!

Lepäisit leipä kammarissa,
Makaisit maito huonehessa,

10 Voille haisoi huoneheisi,

Päälisille pään alloisi,

Siiais sian lihalle,

Kamaralle katteheisi.

Voin munalle muna ellois.
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Tuo siun ehtoinen emosi Nouse sorja suuh karille,

Ajoi ylös aamusilla: Xouse pulkille punainel

Nouse kohdille kopia,

Toiselassa sen sijaan anoppi »ajaa ylös aanuisilla»:

Nouse lutka lypsämähän, Niin työt sieniltä sininen,

Hetkale heruttamahan. Taites musta tattiloiltal

Pohjois-Inkerissä ja Karjalassa on kyllä samanta-

paisia säkeitä toiselassa elosta, mutta ei yleensä pidempiä

samanlaisia säkeistöjä. Tämä runo on improvisoitu. Laula-

jat sommittelevat sen kokoon useista lyyrillisistä runoista.

Siihen otetaan säkeistöjä etenkin miniän runoista ja olja-

missakäyntirunosta. Kun jo sama laulaja eri häissä muunte-

lee mielensä mukaan säkeitä, on tietysti vaikeata seurata

runon kehitystä. Vain muutamia harvoja iskusäkeitä ta-

vataan aina L-I:stä Vienan läänin saakka.

„Kääri kyynelet kerälle".

Kauneimpia runoja on muuan, jonka morsiamen esi-

laulajat tälle laulavat, muistuttaakseen, ettei vieraassa ta-

lossa sovi antaa muiden nähden kyynelille valtaa. Ne on

kätkettävä, kuvannollisesti sanoen, käärittävä kerälle, joka

on pidettävä kätkössä. xVinoa, jolle sopii kerä vierettää,

on oma äiti. Mutta kun tämäkin on kaukana, on mentävä

kylän alle. missä on kylmä kaivo tai yksinäisyyteen meren

rannalle ja vieritettävä kerä veteen, josta se joutuu maan

alatse kotikaivolta äidin povelle. Tätä runoa on muistiin-

panot: Narvusi 415, 857, 1775, 2445, 2484, 2494, R 448,

487, 492, 496, 535, S 786. Joenporä 1075. Runo vaihtelui-

neen on seuraavan muotoinen:

1. N. N. 8iKani(v)eni yi.

2. N. N. emäni lapsi yi.

A. Kuule kun sisot sannoot H 448
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4. Emon lapset laatielloot E 448
5 A. Kui tiiUoo tuikin (-ia) (suuri ikävä) tuska 1675. 2445,

2484, E 487, S 780

B. Kui tulloo illalla ikävä (415) 857, 2494, E 448, 496
C. Kui tulloo surusi suuri 1775
D. Ku tulloo tuju nennää E 492

6 A. Ja tulloo (aamulla) haleus-aika (-mieli, halunen aika)

415, 857, 2494, E 448, 496
B. Ja tulloo halu halia, haikias halus 1675, 2445
C. Ja tulloo tusakas tunti 1775
D. Halukerta haastamista E 487
E. Saapi sappi sieramiisi E 492

7. Kääri (Keri, Korjaa) kyynelet (-es, halut, murheesi)
kerälle yi.

8 A. Väännä murhees (Paa vaa tusat) värttinälle E 492,

535
B. Tie vait laiva kyynelistä 1775

9. Lausehesi lapikolle E 448

10 A. Kyynelillä kääri kiini 415
B. Haluloilla (Kyynelillä) kiini sitele 1675, 2445

11. Noise aamulla varraa E 487
12 A. (Kai) Vieret (Määt, Vierrä) vettä ottamaa(ha) yi.

B. Mäne (Mää) mero(n) rantuelle 857, E 448, 487, 496
13 A. Kaivosta (-Ita) kylän takanta (kohalta) 1675, 2494,

E 535
B. Kylän aitoin alalta 415

C. Joesta kylän alta E 492

14. Pellolta kylän perältä (periltä) 1675, E 535 (III 415)

15. Kylän alla on kylmä kaivo 1675
16. Maan alla on vesi matala 1675
17. Istu meron (-en) kivelle E 448, 496
18 A. Vieretä kerä vettee(n) yi.

B. Viskaa murheesi vettee E 492

C. Vieretä tusat vettee E 535
19. Lase kerä (lanka, murhees) lainehes8e(Laukahasse)yl.

20 Ä. Pane (Laai) linttisi lipuksi yi.

B. Lintit liput mastiloissa E 496
21. Paa polle(si) purjeheksi 857, 2445, (1775) E 448
22. Mist tuntoo siun emosi 1775
23. Vesi kerän vierettellöö 2445
24 A. Viepi emän rantuelle 2445

B. Se kulkoo emän rantaa S 786
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25. Vieröö maire maainalesi 2484

26 A. Se viepi (tuob) emäUe viestin 415, (857, 1775) 2494,

(E 448)

B. Lähetä (Vieretä) emolles viesti E 487. (496)

27. Sanan (-at) sannan (-oin) Inojalle(si) yi.

28. Tuoh emälle i tuob isälle 2494

29 A. Tulloo siun ehtoisa emosi 2445
B. Emyd veeree rannalleni S 786

30. Siun maire maamahasi 2445
31. Veeröö (Tulloo) vettä ottamaa 2445, S 786

32. Kaivolta kylän kohalla S 786

33 A. Hää vet tunnustaa lipusta 2445

B. Tuntee lintsisse lipun S 786

34. Arvaelloo purjehesta 2445
35. Emyd poimii povvee S 786

36. Se tuulluttaa siun tusan S 786

37. Se pylikee siun kyyneleesi S 786,

Sama motiivi esiintyy myös Viron runoissa. Useim-

miten lauletaan sitä morsiamen kotona vähää ennen lähtöä.

Esitämme muntaman näytteen. Eunoissa on erilaisia joh-

dantoja. Kehotetaan esimerkiksi »äiale» ja »ämmä le» näi-

den nurjuudesta huolimatta olemaan iloinen ja jatketaan:

Kui sul s (inu annetak se. ÖÖtsutab ödede teada.

Paha sönu pakutakse. Saadab teada tädidele.

Keera need sönad kerasse. Oed sul tulevad äri mööda,
Eudju sönad roosikass> . Vennad vilja väljä mööda,
Kui tulelt suuri vee ae^a. Su^u suurte vette mööda.
Vesi viih kiil \cude teada. Raiub ära äia saba jne ^).

Toisissa innoissa opetetaan morsianta käärimäiin

«alavad sönad» keriill»^ ja jjancmaan »kerä kirstu nnrka».

Kui tul<'b kebadi vete aejra. Viib siis viie venna tääda,

Vinna nied sönad viesse. Viie venna naese tääda,

Vesi siis viib nad eide tääda Annab su ödedel tääda,

Ja siis viib nad taadi tääda. Kannab su kälidel tääda.

' II II i: |.. i'r« II. :{(.!, I.ääiH'inaa.
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Suku tulee, tiedon saatuaan, kostamaan pahan kohte-

lun. ^) xVina Saarenmalla asti on tätä runoa laulettu ja vie-

läpä sangen kehittyneessä muodossa. Morsianta neuvotaan

täällä, kun »äi» tai »ämm» »öelast räägib. Kiii suli kurjaste

köneleb, Xadu sind aga palju napsib»:

Pane siis sönad tähele. Kera siis veereb vendadele.
Keri need sönad kerasse, 8iga see läheb randa jooma,
Pane see kera kerstu nurka, Vilb see kera koju j e.

Kui lähed vara väljale, Vennad siis tulad vestisila.

Oma karja kaitsema, Pooied vennad poolil möe-
Vii see kera vedeje, gul*)

Eunoa on häissä laulettu siis Itämeren saarilta asti

ja on Saarenmaan runo kieltämättä samasta alkumuodosta

lähtöisin kuin länsi-inkeriläinenkin, siksi monta yhtäläi-

syyttä on niiden sekä sanonnassa että rakenteessa.

Lahjojen anti sulhasen suvulle.

Kaivolta tultua kantaa joku morsiamen sukulainen

pöydälle suuren vakan, jossa on erilaisia lahjoja sulhaselle

ja hänen sukulaisillensa. Lahjojen jakaja istuu pöydälle,

ottaa piiskan saapa svarrestaan ja panee lahjat, yhden eräl-

tään varren ja siiman väliin ja huutaa sen nimen, jolle se

on aiottu. Saajan on lahjasta maksettava rahaa. ^Vnnet-

tuansa rahan tai luvattuansa vastalahjan, esim. lampaan,

saa hän kaupantekijäisiksi viinaa. Lahjan saaja (tai nai-

set hänen puolestansa) laulaa:

Laha katson lahjojani. Onko kutoja kuottu.

Onko lahjaiset lakkiat. Onko pirran piirtämii.

Lakkiat i kepiät. Onko laskent lapoja?

Onko pantu papuskoja, Hyvät lahjat i lakkiat

8 Tuppaeltu tupuskoja, lahjat.

^) H n 2 p. 421, n. 556 ja H II 54 (389) n. 151.— 2) H II 18

n 200 .1. Trullsin häätapa kuvauksessa, vrt. H II 40. 931 n. 346
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Ei 00 lasettu lapoja,

Eikä pirran piirtämii.

En miä kiitä lankojani.

Kiitän minnose emyttä,
Ei antant hani maata.
Eipä säären ringotella.

Koiso säären koisotella.

Ei teht nnikekoja,

Ei teht sysikekoja.

Kusta ne toiset lahjat,

20 Toiset lahjat \\v\ parem-
mat?

^laarialla maan selällä,

Iriskalla Iljassassa,

Xatolla Xamasterissa.

Tatianalla taivaassa.

25 Hyvät lahjat i lakkiat

lahjat,

Ei 00 lasettn lapoja.

Eikä pirran piirtämii.

(Joenperä 1721).

Narvusissa mor.siankin pyörähtelee lahjojen jakami-

sen aikana ja niitä kiitettäessä permannolla ja laiilaf: (III 409)

:

Yhet sain mokomat lahjat Maarialta mamselilta,

Taivahasta Tatjanalta. Kolmannet mokomat lahjat,

Toiset sain mokomat lahjat ^[innoltani nuoreltani!

Soikkolassa morsiamen puoli on 1. uhinur. kun l;;hjo-

jen jakaminen on päättynyt:

Lankoiseni, Untuiseni.

Langot linnukkaisueni:

Kuka laittoi lahjojani.

Polki puolan marjuttaani?

Tuokaa laittaja tupaan.

Polkiaini porstupaani

La mie lahjoin laittajaa,

Paan paninien polkialle,

Paan mie paninien jiunaisen.

Ensin kassan kastehesen,

.Siis tuhkiin tuh<'rran,

Siis multiin mukerran.
iSenen lahjoin laittajalle;

Vaan en anna tuotakaan.

Näin mie tieltä tullessaini.

Jiaunalta rajapitäjän.

Kankahalta kuivan kuiisrn.

benen lahjoen lahjoin laitta-

jalle:

Vaan en anna tuotakaan.

Näin mie ti«'ltä tulh-ssaini.

Näin mie tieltä tervaskannon,
Senen lahjoin laittajalle.

Paan paninien polkijalle:

Vaan en anna tuotakaan.

Näin mie tiellä tullessain,

Xäin tieltä rapaki voisen.

Senen lahjon laittajalle:

Vaan en anna tuotakaan.

Isoin jo olutta keitti,

Kivet knumensi kovaksi.

Kannon poltti halkonaan.

Petäjän ])äreenä poltti.

Näin mie tieltä tullessa iui,

Näin mie kuollehen he])osen,

Senen lahjoin laittajalle.

Paan jfanimen jjolkialle.

Lankoiseni. lintniscni.

Lanjiot linnukkaisueni;

Pelkää pahaksi panna.

Elkäii ouoksi otella.

Inichck.si istutella.
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Elkää laittaa lahjojani,

Elkää panimiani,

Ei ollut pelto pellavasta,

Ahon ääri ei aivinaBta.

(III 431).

Porkan muistiinpanossa Soikkolan Uudestakylä (1673)

on samankaltainen toisinto, jossa edellisen lisäksi laittajille

luvataan lahjoittaa kuollut musta ruuna ja valkea hevo-

nen, mutta nekin syötetään koirilla ja edelleen:

Näin mie tieltä t[ullessain]

Arolta a[jaessain],

Kaisat [kasit"?] kiehuit kattilassa

Sanikot savipaoissa.

Konsa kääntypi käppäälä.

Konsa häntä häilähtää,

K[onsa] turpa tursajaa,

K[onsa] silmä sinkojaa

8en mie lahjon j. n. e.

Mutta ei sitäkään suoda laittajille:

Senki tuhkii tuperran

Ja tuon tervaa teperran,

Kassan kagrarummenii
8en mie lahjon l[aittajille].

Sulhasen puolesta vastataan näihin epäilyksiin siitä,

etteivät saajat ole antimiin tyytyväisiä:

Emme laita lahjojanne.

Enkä pole panimianne,
Hyvät olit lahjat minnoil-

lani,

Hyvät oli lalijat ja lakiat!

Ei ollut ketränt kierrospäitä.

Eik' 00 laskent lapoja,

Eik' oo unikekoja.

Kaikki on sysikekoja.

Huomess on (ollut) huolella

varahin,

Illoin myöhän hulkkehella.

En minä kiitä minnojani.

Kiitän minnoini emoja,

Ei antanut Anoille maata,
Eipasäären rinkotella.

Ajoi aamusta ylää (III 132).

Jos morsian on orpo. niin pyydellään anteeksi sitä,

etteivät lahjat ole niin komeat kuin saattaisi toivoa:

Älkää pankaa pahakse
Aivan ouvoks ottako,

Hot on lalijat lyhhyet;

Isotoin emän laps,

Issotoin ja emotoin.

Ei 00 ilmolla isyttä

Eik oo maire maalletuoja,

Sill on lahjat lyhyet.

Ei istut sisarueni,

10 Eikö istut emän lapsi

Päivät veetsi prännikossa,

Kuurat veetsi kuusikossa,

Issui pitkillä pinoilla,

Vello halko raitsiloilla,

13 Saha oli puluna pivossa,

Saams neeglana (S 802).
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Tämä on ainokainen kappale ja tuntuu todennäköi-

seltä, että .se on osaksi improvisoitua kokoonpanoa, sillä

useimmat säkeet tavataan mitä erilaisimmissa Narvusin

lyyrillisissä runoissa.

Joenperän toisinto on samaiihiinen kuin jo käsitelty

lahjojen anti-runo morsiamen piilopirtissä. Soikkolan runo

431 on muunnos kiletoivirsistä, joissa laulajille luvataan

tervaskanto, rapakivi, kuollut hevonen y. m.

Vuoleelta on edellisten tapainen toisinto:

Hyvät lahjat, hienot lahjat. Xeito on tehn't telttusii.

Valkiat valaissut lahjat. Pannut lanka peäkkösii.

Ei oo neito jouten ollut.

Edelleen sanotaan runossa, ettei sovi liikoja anoa »täst

tyhjäst tytöst, lapsest' emottoma.st'», jonka sukka ja viit-

ta villat susi on syönyt.

Virossa lauletaan aivan yleisesti lahjanantirunoja.

Tavalli.sesti ne alkavat kehumisella, miten lahjan saaja on

käynyt monessa »pulmassa» ja »saajassa sajassa», luette-

leepa hän joskus vielä Saarenmaan. Hiienmaan ja Saksan

häät. Kuuramaan kunin-jaste ]tnlmas olleensa, mutta:

Ei saand neida andeida. Kenad kirjad keskeella,

Mis sain sealta neiduselta. Vahe niidid valgeemad.
Ilusad sinised löngad. Ei ole neida neidu teinud,

Pnhtad punased lön<rad. Neid on teinud teine naine ^).

Tai hinlrtaaii inorsiaiiK-ii iiidiii puolesta '^):

Ärge vötke villaksi. Et nui tiitril halvad annid,

Är^e panjre pahaksi. Halvad annid paadidpaelad.

M Eisen 2.5 917 Kiulriaa, il II •) |i. -211 n. 181^ Flaljala. - *)

*) H II 1.5 p. 493 n. 360. — »j H II lö p. 721 n. 66'i. Ks. edelleen

toisintoja U II 16, 712 n. 'i2'i. H II 'lO tOOfi n. 'i24 ja 1023 n. 434,

H n 47, 143 n. 79 ja EKS 4. 4. 596 n. 251; Virumaalta: H II 1 p.

39 n. .56, II III !. 685 n. 326. II I 5. 7'i n. 199, H III 2. 121 n. 63,

8 MII 27. 39 n. 30, H II 9 p. 837 n. 684. II III 2. 633 n. 439. H II

H268 n. .',, II III 2. 632 n. '137. H II 9
f..

312 n. 326.
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Sitäpait.si kuvaillaan, kuinka vyöt on nuika viissi syltä

»paelad paari siillalised, ilusad hele sinised, stisi mustad

siidamed, poe löngast pand punased» ja että ne ovat niin

hyviä, että on epäiltävää, tokko ne on neito itse telmyt.

Morsiamen puolelta taas selitetään, miksikä »ande vakan»

sisällys ei ole niin ransas kuin se voisi olla — morsiamella

on ollut kotona paljon muutakin työtä.

Viron ja Inkerin lalijananti runoilla on siis taustana

samankaltainen tapa, että morsian antaa sulhon suvulle

lahjoja. 3Iutta Inkeristä on liian vähän toisintoja ja n-e.

jotka on, ovat tilapäisiä kokoonpanoja, joten ei voi niitä

verrata virolaisiin, joilla on kiinteä muoto.

»Miksei laula meijen lauta".

Häissä lauletaan useita lyyrillisiä runoja, jotka eivät

kuulu varsinaisiin häärunoihin. Niitä esitetään yhtä hyvin

muissa kesteissä ja juhlissa, missä on väkeä koolla. Otamme
kumminkin näytteeksi n. s. Oluen virren, koska siitä aina-

kin selviää, miten laulajat sommittelevat jonkun lisäsä-

keen, esim. johdannoksi, joten runon esittäminen olisi jon-

kun verran motiveerattu. Ainakin seuraavat toisinnot ovat

laulajat ilmoittaneet häärunoiksi:

Xarvusin toisinnon S 828 ja Soikkolan n:rot 434, 1670.

1671.

1. Lankoseni, lintuseni S 828
2. Lanko linnukkaisueni

3. Eikä panka pahaksi
4. H OS mie virren väärin laulan

5. Sanat ristii rapasin S 828
6. Miks ei laula meijen lauta 1670, 1671, S 828
7. Eikä pyöri (Miks ei pööri) meijen pöytä 1670, 1671.

S 828
8. Eikä tyttäret iloitse 1670, 1671
9. Miks ei laula laualised
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10. Miks eiväd knkii kullalised

11. Meil on ilo itsestämme
12. Laulu lanko lapsestani 8 828
13. Xii meille oloi sannoo 1670. 1671

14. Metoi musta mukkajaa 1670, 1671
15. ^Miksei l[aula] m[eijen] l[auta] 1670, 1671

16. Eikä p[yöri] m[eijen] p[öytä] 1670. 1671

17. Sill ei laula meijen lauta 1670, 1671
18. Eikä pyöri meijen pöytä 1670
19. Miks ei laula laA-^^alliset 1670, 1671

20. Eikä pyöri pövvälliset 1670. 1671

21. Nii meille oloi sannoo (sanoi) 431, 1670. 1671

22. Metoi musta muikkajaa 434. 1670, 1671

23. Ku ette juo ilolla

24. Ettekä remulla reiaele 434

25. Mään mie toisee talloo 1670. 1671

26. Ylös tyrskin tynnyristä 1670. 1671
27. Pois pakkeenen puolikosta

24. Taitan miä tammivantebeent
29^. Pois pohjaan porotan 1670. 1671

-30. Mään mie toisee(n) talloo 434. 1670, 1671

31. Yli aian (aijoin) naapurii(n) 434, 1670, 1671
32. Siellä juoaan ilolla 434, 1670. 1671

33. Ja remulla reiataa(n) 434. 1670, 1671

-34. Vesselästä veisataan 434.

Kahdessa ensimäisessä, tavallisessa häärunon säkeessä,

vedotaan lankoihin, jotta he kuuntelisivat; säkeet: 3—

5

ovat yleisimi)iä inkeriläisissä lauhijan virsissä. 6:nnesta sä-

keestä loppuun asti on Oluen virttä, jota lauletaan kaikissa

juomingeissa, joten emme sen vaihteluja ota seurataksemme

eri runoalueille.

Hummarellakäyntivirsi.

Sekä morsiamen että sulhasen kotona viedään vie-

raat »hummarelle>>, s. o. aittaan (Inimmir liuoneeseen). kat-

somaan kuinka suuret varastot rtiokia j:i juomia tulossa
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on. Tätä sanotaan )>huuiniarella»-käynniksi. Tavallisesti

tarjotaan »hnmmarpMstä» (luilimarin päältä) joku suu-

pala syötävää. Kun »Immmarhuoneesta» tullaan takaisin,

laulavat vieraat runon, jossa kiittelevät talon varallisuutta.

Sulhasen luona lauletuiksi hummarellakäynti-virsiksi ovat

kerääjät ilmoittaneet toisinnot: Narvusista 24, 414, 2515,

E 443, 520, 8 808, 828, 845, 890. Soikkolasta 433, 434,

1670, 1671, 2305.

Kokoonpantuna sukeutuu niistä seuraava runo:

1. Lankoseni, (-set) lintuseni (-set) 414, 434, 2305
2. Langon (-ot) linnukkaisueni 414, 434. 2305

3. Lanijot uueu uusikkais(e)t 414, 2305

4. Kuin uuen (-et) kanan-nuin(a)is(e)t 434, 2305

5. Uuen (Kanan) muna(n) ruskulais(e)t 434, 2305
6. Käi(n) mie langon kammarissa (-erissä) 433. 2305,

S 808, 828

7. Hulkuin hummar (-er) huonehessa 433. 2305, S 808

8. Kävin langon kivi-koassa

9. Katsoin langon kamarii

10. Katsoin kammarin lakeen 433

11. Kaikki oli (on) saatu (tootu) langoillani (lankoiseni)

433, 2305, S 828

12. Kaikki oli (on) saatu, kaikki oli (on) tuotu 433,

2305, S 808, 828

13. Saatu oli sarvipäät jänekset 433, 2305, S 808, 828

14. Tuotu oli tetrit (tedroit, -red) lehti-korvad 433, 2305,

S 808, 828

15. Kammari oli teloja täynnä
16. Telat täynnä tynnyriä

17. Tynnyrit oloja täynnä 433

18 A. Langon kammarin laessa 433

B. Kaikk oli pantu lankon kummarii S 828

19. Siiat (oli) silmistä siottu 433, 2305, S 828

20 .Hauvet (oli) pantu hampahista 433, S 828

21 A. Lohet suuret suomuksista 433

B. Lohattu lohi- kallaist 2305

22. Käi mie lankon kartanolla S 828

23. Seel on kaivO kartanolla S 828

24. Käin (Menin) mie langoin kammarissa (-rii) yi.

25. Hulku(i)n hummar-huonehess(a) 414, 2305
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26 A. Ja käviu kivi kovassa 414

B. Kaksi langon kellerissä E 526

27 A. Kolme(t) putkea (olutta) puhuu yi.

B. 8iell kaks' putkea puhuut E 526

28. Langon kammarin laessa 433
29 A. Yliess(ä) on vihaine(n) viina yi.

B. Yks puhu puna olutta 24

30 A. Toisessa (-nen) oloi punaintn yi.

B. Toinen (-ses) mettä (-oi) makeaista (makkiia) 24. 2305

31 A. Kolmannes metoi mak(ki)ja yi.

B. Kolmas viinaa vihaista 24

C. Kolmanness oloi punnain 2305
32. Kelle(pä) se vihainen viina 414, 433

33. Miehille (-llä) vih(h)aine(n) yi.

34. Miehille (-llä) kyppäärä-päille 1670—71, 2305
35. Kelle(pä) se olut (oloi) punainen 414, 433

36 A. Naisille olut (oloi) punainen yi.

B. Poikille olud puuaine S 828
37. Naisille sappano (-a) päille 1670. 1671, 2305

38. Kellepä metoi makia 433
39. Meto(i) (Mesi) meille tyttölöille yi.

40. Tyttölöille lintt.ipäille 2305

Sulhasen suvun morsiamen kodissa laulamaa hum-

marellakäyntirunoa on ainoastaan yksi toisinto (1646) Soik-

kolasta ^). Hummarellakäyntirunot ovat samoista säkeistä

kokoonpantuja kuin Kokin virsi ja kiitosruno kestittämi-

sestä. joihin tuonnempana palaamme. iSäk. 27—40 »Kol-

met putkea ])uhuu» tavataan Inkerissä erikoisena runona,

jota lauletaan kaikissa pidoissa ja juomingeissa. jot«'n ne

eivät erikoisesti kuulu häärunoihin.

Sulhoa kehutaan.

Sekä läksiäisissä morsiamen kotona että tulohaissä

sulhasen luona lauletaan koko virolais-suomalaisella runo-

') Ennt-Fikuiri sulhasta viedään huminarellf iaulftaan runo:

Kuhun viette vellojaan. Ks. lähenunin Inkerin kansan hääru-

nnelma s. 116 ja III I6'i.5.
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alueella runoja, joissa morsiamen puoli kysyy sulhasen su-

kulaisilta ja j)äinvastoin, onko sulhanen tai morsian taitava

kaikenlaisissa talon töissä. Nämät nniot muodostuvat ky-

symyksiksi ja vastauksiksi. Ryhmittelemme ne sulhasta ja

morsianta koskeviin runoihin. Sulhasesta on kysymyksiä ja

vastauksia Xarvusin toisinnoissa 406, 175], R 453,.Lu 160,

Soikkolan n:roissa 1658, 1660, 2265.

Morsiamen laulajat kysyvät:

1. La mie kysyn lango(i)lta(a)n 2265, Lu 160
2. La (Ja) kyselen (kysyn) kanno(i)ttelen 406, Lu 160
3. Perin pohjin poimittelen 406, Lu 160
4. Lankoise(e)n(i), lintuise(e)ni yi.

5. Langot linnukkaisu(v)eni yi.

6. Onko teijen (-ä) velleistänne 2265, R 453
7. Meijä sison siivellistä E 453
8. Emo lapse laaullista E 453

9. Liekkä (-nnöök) teijen vello (i)stanne 1658, 1660,

E 453

10. Meijen siso(n) syöttäjäistä (syöttäjää) 1658. 1660,

E 453
^

11. Armahaisen apittajaista 1658
12 A. Tuntooko veljyenne (teijä vello) 406, E 483

B. Tantookko tuomuvenna 1751
13 A. Tuntooko (-a) tuppaa (tupia) tehhä 406. 1660, 1751,

E 483

B, Mahtaa hän aatralla ajella Lu 160
14. Kornitsaa (-oja) kolkutella 1660, (Lu 160)

15 A. Taitaaka (Mahtaa) salvaa saliia (-eja) 1660, Lu 160
B. öaaha kaikki salvumelle 406

C. Panna salvont salvomelle 1751
16 A. Panna (Painaa) pangille varo(j)a (varroo) 406,

1660, 1751, E 453
B. Paneeko penkille varoja Lu 160

17 A. Usatille (use-, uso-) uurtehia (uurrepuita) 406, 1660,

1751, E 453
B. Uhluvulle uurrospuita Lu 160

18. Tuntook männä tuulahalle E 453
19. Tait.aak männä tarpomaa E 453
20. Saapko (-a) (hän) leipää lehost(a) 2265, E 453, Lu 160
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21. Kakku (u)a katajiko.st(a) E 453. Lii 160

22. Punakuorta (-oorta) koivikosta 2265, E 453. Lu 160

23. Saapik saahaa (-an) liittänee(ksi) 406, 1751

24. Varsan vienee(ksi) vaolle 406. 1751

25. Vai kutsunko kylästä miestä

26. Nouan miestä naapurista 406

27. Onok teillä (-Ue) kynnettyy 406, 1751
28. Kynnettyy, kylvettyy 406, 1751

29. Ja onok pihosta lastu 1751

30. Onok vävy kyntäväine(n) 406. 1751

31. Kyll on neito niittäväine{n) 406. 1751

32. Pärkäpäi(i)en nokkivainen (noppi-) 406, 1751

Sulhiisen puoli vastan (Xarvusi 2."). 406. 1753, (2412)

\l tS3; Soikkola 136. 1661: Joenyjerä 171:5: liukene Gö 21):

33 A. Lanko(i)seni. lintu (i)seni 436. 1753
?.. Elkää sukuni surra 1713

34 A. Lan«ot linnukkaisueni 1753

B. Heimokunnat henkäellä 1713

35. Sinä kiität siskojaas 436

36. Ylennät emoisi lasta 436

37. La miä kiitän vellojani 436. 1713

38. Ylennän (Ylessän) emoni lasta 436. 1713

39. Kui se kysy velloa ni 1753
40. Tuntookko tuppaa tehhää 1753

41 .V. Tekeväin on meiun veikko (velvyeen) 436. 1713

F}. Kyll on podra meijen vello 2412
42. Mahtavain(e) on meiän marja (marjueen) 436. 1713

43 A.. Kyllä tunnej) velvyeni 25

r>. Kyllii iiieijcn xclvyemme 1661

14 .\. K^yllii tnnnep, kyllä taiap 25

R. Tuntoo. tuntoo raeijä vello R 183 (Gö 21

)

e. Tuntova tuvan tekijä 1661

45. Fvyll tuo tuntoo tuppaa (tuvatki) tehliä 25. 1661.

1753, R 483
46 .\. Taiaj) tallil asetella 25

H. Taitaa (Mahtaa se) salvaa sai (Ii )ia 436. l»)6l

('. Panna salvot salvomelle 1753
F). Saapi seissa seinyelle 1713
Vj. Taitaa taitasti teliä 2412
F. Taitaa saanii salvaella R 483

•24
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G. Tupaa tehä, tallii salvoo Gö 21

47 A. Koputella (Kolkutella) kornitsaa 436, 1661
B. Kokutella kuornitsoja 1713
C. Pyrryttelee lypsikölle Gö 21

D. Lylytellä lypsikkoja 25

48. Käet kepiät vellollani 1713
49. Käet kepiät, sormet sirkiät 1713
50. Panna (-nnoo) pangille varroo(ja) (vannetta) yi.

51. Usatille uurtehi(i)a (uurteita) yi.

52. Ki[rlvon varret kirjutella 25

53. S^api saaran (saahan) liittänee 1713, 1753
54. Varsan vienee vaolle 1753
55 A. Ei kutsu kujalta miestä 25

B. Ei kysy kylästä miestä 1713, 1753, R 483
56 A. Ifouva (Ano) ei miestä naapurista 1713, 1753, E 483

B. Sampsi miestä vainiolta 25
57. Kyllä meijän vellollamme Gö 21
58. Kyir on meillä (Ompi maita) kynnettyy (-nä) 406,

1753, GÖ21
59. Kynnettyy, kylvettyy 406, 1753
60 A. Kyll ono pihosta laski 406, 1753

B. Kyll on siementä selitetty Gö 21

61 A. Ojat (on) tehty otramaaksi 406, 1753
B, Pellolle viritetty Gö 21

62 A. Vehnää kylän välille 406, 1753
B. Ääret vieret vehnä maita Gö 21

63. Kauraa katajikkoo 1753

Näitä säkeitä tapaa mitä erilaisimpina yhdistelminä

L-I:n ulkopuolella, mutta ei peräkanaa useita säkeitä aivan

samanlaisina kuin ylläoleva ssa sulhon kehuntarunossa. ^)

Karjalan kannaksella on muutamia runoja, joissa »sulhaista

kiitellään» samankaltaisin säkein kuin edell. Esim. Hakko-

lassa:

Pääsit kyntäjän kylälle, Kaakkuisen kanervikosta,

Leivän saajan saapuville Punakuoren koivikosta ^),

Tuo leivän lehosta tuopi,

^) Ks. Inkerin kansan häärunoelmasta, s. 148—-150 näytteitä

Pohjois-Inkeristä. — ^) Aq 291.
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jotka vastaavat L-I:u säk. 20—24. En no on tavallaan im-

provisoiden kokoonpantu.

Morsianta kehutaan.

Samoin kuin morsiamen puoli kyseli sulhasen suvulta,

onko sulhossa »meiän sison siivellistä», kyselee toisessa ru-

nossa sulhon puoli, onko morsian taitava naisen askareissa.

Tämäkin runo jakautuu kysymyksiin, joita tekee sulhon

suku, sekä morsiamen puolen laulajien vastauksiin. Sen

toisintoja on Narvusista: 436, 1753. 2412. E 453, 482, Lu

160, Soikkolasta 1658, 2266.

Sulhon puoli kysyy:

1. Lieneekö teiän siskostanne

2. Meiän vellon vierehistä

3. Emoin lapsen laiallista 436

4. Kyll' on vello kyntäväine
5 A. Onok neito niittäväine 1753

B. Onok nätti teijen neito 2412

6. Mahtaako hurstia husaista 436

7. Vaippoa vaahteran vesoista 436

8 A. Tuntookko sisaruvenna 1753
B. Osajaako teijen neito (sisko) 2412, E 482

9. Tuntook (Taitaa. Osajaak) kankeasta kuttoo 1753.
2412. E 482

10. Hienokkaista helkytellä 1753, 2412, E 482
11. Paperista paukutella 1753, 2412, E 482
12. Kuulukko kuto kujalle E 482
13. Niisi napsu naapurii E 482
14. Timteeko (-ook) toimet (-en) toimikkaista (-kesta) 436,

1753
15. Mumot toimet murtikkoista 436
16 A. Mahtaako alka;i alaista 436

B. Vieläk tietää tikkaella E 482
17. Tehdä jxMikalon pesäistä 436
18. Panna palan kauluksia E 482
19 A. Kysyykö kynsiä kylästä 436

B. Vai kysyy (-v])) kylästä naista 1753, H I.sl'
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20. Käsiä kälyn takanta 436
21 A. Yli aian naapurista 436

B. Novvab (Noutaa) naista naapurista 1753, E 482

Morsiamen puolen laulajat vastaavat:

22. Lankoiseen, lintuiseen 1658

23 A. En mie kiitä sisojain E 453

B. La mä kiitän siskojan Lu 160

24 A. En kiitä enkä laita E 453

B. Ylennän emäni lasta Lu 160

25 A. Tietäväin on miun sissoin 1658
B. Tekeväin on meijä tetri E 453

26 A. Malitavain on marjueen (meiä marja) 1658, E 453

B. On meijän siskostame 2266

27 A. Ei mää kynsi(i)ä kyläst(ä) 1658, 2266, E 453

B. Ei kysy kylästä naista E 482

28. Käsii (ei) kälyn takkaa (nt) 1658, E 453

29 A. Pirran piitä naapurista 1658

B. Naksuttele naapurist 2266

C. Nouva naista naapurista E 482

30. Osajaa meijä siso E 482

21 A. Osajaa kangasta kuttoo E 482

B. Mahtaa kevyest kutoa Lu 160

32. Hienokkaista helkytellä

33. Paperista paukutella

34. Kuuluu kuto kujalle

35 A. Misi napsu naapurii E 482

B. Mahtaa niittä nipsuttaa Lu 160

36. Tuntoo toimet toimikkaise(s)t(a) E 453, Lu 160

37. Murnat (muutamat) toimet (puolet) murtikkai-

se(s)t E 453, Lu 160

38 A. Mahtaa alkaa alaist (alusta) 2266. Lu 160

B. Vielä tietää tikkaella E 482

39. Mahtaa peukalon pesäst 2266

40. Panna paija kauluksia E 482

41. Tekköö viitan virve villast

42. Hammee hanoin sulista

43. Tuntoo se tulta puhhuu
44. Taitaa taittaa pärettä E 453

Keski-Inkerissä on myöskin sulhon puolen tapana

muun muassa kysyä tai epäillä morsiamesta:

i
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Ei tuo onimellii osaa, Siikkulaista suikutella.

Eikä tiiä tikkaella, Tekee, piita piitämiä.

Villa vakkahan vaimiiu, Laskoo kangas lapoja,

Ommehikset orren päällä. Kysyy kynsiä kylästä.

Kuontalot kylän kaulle, Tointa toisesta talosta.

Koro laulaa kuontalossa. Näppilöjä naapurista T
V^ä^täräkki värttänässä. 297 M.

Ei osaa pirran kaietta

piellä.

Morsiamen puoli vastaa tuoneensa »riskin riihen pui-

jan, naastin kangasten kutojan, palttinaisen poukuttajan»

taloon. Lisäksi kehutaan: »Osajaai)i nieiän sisko pirran

kaietta piellä, sukkulaista suikutella» ja samaten kuinL-I:n

säk. 27—8: Kysy ei kynsiä kylästä, Näppilöitä naapurista. 2)

Samantapaisia säkeitä on Paraskekin laulanut ^), ja

jatkuu samankaltainen laulutapa yleisenä Karjalassa. Sel-

laisia kohtia kuin »ommella osaa», »tietää tikkaella» maini-

taan Inkerissä erikoisesti savakkojen laulamiksi. Kerran

tavataan säe »vieläk tietää tikkaella» L-l:ssäkin ja lienee

laulaja tuon muodon kuullut sava koilta, ellei hän ole

.savakko. Inkerikoilla ei sentapaisia säkeitä tavata, joka

onkin luonnollista, kun myöhäinen lainasana tikkaella on

heille outo.

Kehunta, että neito on niittäväinen, on L-I:)i ulkopuo-

lella paisunut komeaksi ylistysrunoksi. *) Muutamia sä-

keitä siitä, että neito osaa niittää, tavataan myöskin Viron

runoissa.

Morsiamen neuvokkivirret.

Yleisimmät liääninoista ovat ne, joissa sukulaiset

antavat neuvoja, miten morsiamen on uudessa kodissaan

elettävä ja askarreltava. Näitä neuvokkivirsiä lauletaan

») Vil. Kn|.ri 00. - ^) T :!10. - • ") Paraskr :{r>fi ja 740.

*| Ks. [iikcrin Kaiisaii häMrunnflma, s. 14')
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tavallisimmin sulhasen talossa, harvemmin morsiamen ko-

tona ja silloinkin vain katkelmina, yhdistettyinä mui-

hin iTinoihin, kuten runoon: »Toisin siellä toiselassa».

Muistiinpanot jakaantuvat seuraavasti:

Xarvusista n:ot 35, 410, 870. 1752, 1759, 1778, 2132.

2134, 2402, 2445, 2495, 2496, 2538, R 442, 453, 458, 484,

491, 492, 496, 505, 537, S 783, 818, 852. 892, 929 Lu

504, Joenperästä 1675. Soikkolasta 438, 1653. 1661, 1662.

1666, 2303, Eugenesta Gö 25, 20.

Xeuvokkivirsissä on erilaisia johdantoja. Ottamatta

huomioon tapauksia, jolloin laulajat ovat tämän runon

säkeitä Uitelleet muihinkin runoihin, tapaamme seuraavan-

laisia alotesäkeitä:

1. Siiz on neijon nevvomine.
Morsian opettamine.
Kui se neittä nevvotellaa.

2. N. N. sisarueni,

N". N. emäni lapsi.

3. Katini, sisaruveni

Katini, emäni lapsi!

Kuule kuin mie sanelen

4, Kuules neito kii sanelen,

Ku sanelen, ku puhelen

Morsiant opetellaa'/

Kuule tänne kui mie haassan

Tähä tä:nne kui opetan!

(2402) R 491

Kuule kui sisQt (tytöt) san-

noot,

Emän (Kylän) lapset laule-

loot! (2445) vrt. 1675

Kuin mie tuono toivottelen.

En mie toru, mie opetan.

En mie sao. mie sanelen!

(2132)

^Niillä neittä nevvot.aa,

Orpoa opetettaa. (1666)

5. Miun neitoini. minnoini.

Neitsykkäin minjyveen,

6. Neitsyveni, neitsekkoni.

Jo aika minoksi noissa.

Istumasta astumaan.

Feitoini, minohuveni.
Sanon sialle tietäksees

(1662 vrt. 1661)

Käymää kälyn jälillä.

Anopin askareita!

(1759 ja 410)

7. Aika, aika, minjyeni,

Aika, aika, marjueni.

Jo on aika minoksi noissa.

Vellon naiseksi veitä,

En miehauku ,mie ved haasta

,

En toru. mie opetan (R 484)
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Tyypit 6 ja 7 kuuluvat Eugenessa (Gö 26):

.Aika, aika neitsyeni Ano piian (anopin) aske-
Istumasta astumaan. leiliä.

Käymään kälyn jälillä, Kuule tänne kui mä juttelen

Tähe tänne ku sanelen.

Johdannon jälkeen seuraa tahallisesti, miten neidon

on kukon laulun ja Otavan mukaan noustava aamulla ani

varahin tulta tekemään ja aamuaskareille. Muutamat toi-

sinnot ovat tieteen kannalta katsottuna turmeltuneet siten,

että L-I:ssä on opittu Europaeuksen levittämästä Karjalan

Kevätkäkösestä vastaava Kantelettaren runo i). jätämme

ne julkaisematta.

Eugenen toisinto antaa kumminkin jonkunmoisen

käsityksen siitä, mitä tähän morsiamen neuvokkivirsisiker-

mään on kuulunut ennen kirjallista vaikutusta. Eugenen

runo sisältää, paitsi äsken julkaistua jolulantoa, seuraavat

säkeet:

Ku se kukko kerran laulaa Vieritä vakka kivelle,

Siis sie päätäsi kohenna. Jauha jauhot kiireesti.

Kun se kukko toisen lau- ,5 Seulo jauhot siiviästi,

laa, Leivo lei vii t lielikeästil

Siis sie jalkasi kengitä. Elä jätä alle hänen munia.

, Kun 86 kukko kolme lau- Päälle elä pääskysen mu-
laa, nia,

Siis sie tuisaha tupaan. Sitä ei suo meijän enne.

Lietso lekko permannolla, .jp Meijän hautoja ei halaja!

OUi tuli tupaan. Elä oottele meijän nattoo,

Ota pangit paasi pohjat, Nato laajap lahjoja.

10 Ota kultanen korenta. Elä oottele käh^'.

Siis sie vieri vesille. Käly käiiri lapsia.

Siis sie ka'a kaivotiellel 25 Elä ottele kytyy,

*) L). K. I). Europiuuis: Karjalan Kevätkäkönen, Helsingissä

I85/1, s. 74—'78 — Kanteletar I 152, joka jokseenkin sisältyy Kale-

valan 23:nteen runoon. V. Alava on toisintonsa julkaiste.ssaan liuo-

rnannut kirjallisen vaikutuksen, arvellen lälit<'enä. olleen Kalevalan

ja jättänyt puoli safaa säetfä julkaisemalla n:rosla III 2132.
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Kyty menee kyntämään

.

Neitsyeni neitsikkoni,

Knnle tänne kui mie jutte-

len,

Tähe tänne kui sanelen:

Kun tulee tora taloon.

Ääni äijälän taloon.

Siis sie tui.ssaha tuaasta

ulos.

.Siis sie armu ammujia,
Heitä heinät hevosille,

Lase kättä lampaalle.

Sinne viskaa vihasi.

Tule naurulla tupahan.
Siis tunnut hyvän liyväk-

si,

Hyvän miehen tyttäreksi,

Hyvän pojan puolisoksi.

Aiheettain järjestettyinä muodostavat morsiamen ope-

tukseksi lauletut runot seuraavanlaisen runosarjan:

a) Kukonlaulusta nouseminen:

1. Kuin meet marja makkaamaan 438, (1»>61)

2. Lehen kanta lepäämään 438

3. Elä huoltais holota 1661

4. Ei 00 kuussa neion merkki
5. Ei oo kuussa eikä tähessä

6. Eik oo merkki päivyessä

7. Otavass' on neion merkki
8. Välin päivy pettelee

9. Välin kuu valehtelee 438

10. Kuuntele kukon kummuua 1061

11 A. Kuin kukkoi kerran lauloi (-aa) 438, (1661) 1759

B. Kuulet kukon laulavanna 410, (2303), S 892

12. Sinä päätäis kohenna 438, (410), 1661, 1759

13. Kuin. kukko toisen lauloi (410), 438, (1661). 1759,

2303, S 892

14 A. Sinä kengi jalkojaas 438, (410), 1759

B. Sinä paa paglojaas 1661

C. Sinä vyöhö vyöttele 2303
15. Kuin kukko kolmannehen (kolmed laulaa) 438. 1759,

S 892
16 A. Sinä tuulena (tuisaha) tupalian 438, 1759

B. Juokse tuiskuna tuppaa S 892

b) Pesu:

17 A. Noise kiireestä ylös 410
B. Noise aamulla varrai E 537

18. Tule kolmenna tupaan 410

19. Havu -luuta hartialla 410, 1759
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20. Koukku toi!>;essa käessä 410

21. Vesikappa kämmenellä 410, 1759

22 A. Pese silmät äijältäis 2303, E 537

B. Pesetä isännän silmät 438

23 A. Pese silmät ämmältäin 1759, 2303. H 537

B. Pesetä emännän silmät 438

C. Pese ämmän äiän silmät 410

24 A. Siis pese natojen silmät 410, 1759

B. Natoloilta seitsemältä E 537

25 A. Siis pese kytyjen silmät 410, 1759

B. Pese kyyltä kymmeneltä E 537

C. Ky'yn silmät kylvettele 438, 2303

c) Lääväaskareet:

Siitä läyhy läävätielle 438

Siis vast lähe lääväteille E 537

Anna (Paa) heiniä hevolle 410, -138. 1759

Heitä heinät liepoiselle E 537

Akanoja ammuville 410, 1759

Olet lehmille levitä (ojenna) 1661, E 537

Lase kättäs lampahille 410, 1759
Katso lammaskarsinaa 438, 1661

Silmäis sikojen päälle 410, 1759
liUO silmäis sikkain ])ä;ill(' ]001

(1) Jauhaminen: .

AvoH arinalauta 438

Ota otrat kiukahasta 438, 1759, S S92

Ota kivet kiukahasta 410

Mee kiireesti kivelle 410, 438. H 537. S S92

Siellä jauha jaaruttele 438
Jauha vakka, elä jamele S 892

Jauhot siejiloin sie])Ottele 438

H. Jauha töine, elä toiele S 892

36. Saat vakan jauhaneeksi 410

{'.) Astiain p<'su:

37. Pese puiset (panjcit) pulilaliaksi Ilo. 1759, 2132,

E tS4. S 852

38. Vaakauat (-aiset) valkeaksi 110, 1759

39. liiisikat lumen hyväksi (lumivah)ksi) 110, 1759, E 481

S 852

26 A.

B.

27 A.

B.

28 A.

B.

29 A.

B.

30 A.

B.

31.

(

32 A.

B.

33.

34 A.

B.

35 A.
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iO. Tuopit tuohen julmueksi 410, 1759
41. Laai (Pane) aian seipähässe (i>atsaliissa) 410. 1759,

2132, R 484

42. Kylä tullo kyntämästä R 484

43. Kylän lapset lampahista E 484

44 A, Kylä luulee luikknloiksi (-meksi) 410,1759, 2134,R 484

B. Kylän naiset luuloo luiksi S 852

45. Kylän lapset lampahiksi 410, 1759, 2132, R 484, S 852

f) Sannoittaminen:

46. Sauna lämmitä sanatta 410, 1675, 1759, R 537
47. Kanna haot haukkumatta 1675
48. Vesi vie (tuo) virkkamatta 410, 1675, 1759, R 537
49. Vihta hauo haukkumatta 410, R 537

50. Joka (Ikä) viikko vaiha (valkea) paita 410, 1759,

R537
51. Joka (Ikä) sauna uusi vihta 410, 1759, R 537
52. Puhas x>anki permannolla
53. Puhas vesi pangin siessä 1759
54. Kylvet selkä kysymättä R 537
55. Kylvettele ämmöäsi 410
56. Kylvettele kyläiset naiset 410

g) Neuvo, ettei nuorikon tule odotella muiden ryh-

tyvän askareita suorittamaan:

57. Elä uottele äijääsi R 484, 505, S 892

58 A. Äijää ei ole ensinkää R 484
B. Äijäs kyntämää mänöö S 892

59. Elä uottele ämmääsi R 458, 484, 505, S 892
60 A. Ämmäs on vanhaksi valiinut 1661

B. Ämmä ähki (kiljuu) kiukahalla 438, S 8St2, R 458.

484, 505
61 A. Ja tult tutilahaksi 1661

B. Äiä ähky, ämmä puhki 438
C. Äijä ähkää laavitsalla R 458

62 Älä uottele kyttyy R 458, 484, 505

63. Kyty männöö kyntämää R 458, 484, 505
64. Äiä^oottele nat(to)oja 438, 1661, 1675, R 458, 484,

505
65. Nato (naot) laati(it) lahjojasse (-jaa) 438, 1661.

1675, R 458, 484, 505
66. Älä oottele kälyy(ä) (-jä) 438. 1661, 1675, R 484, 505
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67. Käly(t) laatii(t) (kääri) lapsiaa(n) 438, 1661. 1675,

E 458, 484, 505, S 89L'

68. Kaksin .sormin kätkyessä
69. Viisin sormnsin vivussa

70. Kuuet hunnut kuivattelloo

71. Yhessä kesoissa yössä 1675
72 A. Kyyt ollaa kylässä kävijät 1675

B. Kyyt kyllin käänteliit 438
73. Kävvää kylässä kylpinoässä

74. Vallassa valalmmassa 1675

h) Kylän käynti:

75. Kysytellen käy(t) kylässä 35, 1675, 1752, S 818

76. Saltsitellen (AnotelUm) naapurissa 1675, 1752, S 818

77. Kysy äiä(l)t. kysy ämniä(l)t 35, 1675, 1752, S 818

78. Kysy kymmenen' kytyä 35, 1675, 1752, 8 818
79. Saltsi (sartsi, palvo) sata natoa 35, 1675, 1752, S 818

80 A. Kysy kylkipuoleltasi 1675, 1752, 8 818

B. Siis kysy kypäräj^äältä 35

81. Samiasi saapassääryeltä 35

82. Kui vait kylmältä kiveltä 1752. 8 818

83. Haasta kui vesiliaolle 1675
84. Kui laset kypär kylään 35

85. Saapassääri vainiolle 35

86. Kyty ei kiellä kylässä käymäst
87. Xaot naapuris olemast
88. Kytys on kyläsen kävijä

89. Xato lahjoi laatija 8 8i8

i) Tora talossa:

90 A. Kui tulloo tora talloo 1778, 2402, E 492. 8 783

B. Kui kuulet toran tuleva 410, 1759. 2495
91. Ja kuuluu kumu kujalle 1778
92 A. Paha riita perehessä 2402, E 492

B. Eiita sillan liitoksilla 2538
C. Suuri riita permannolla 2445

93. Paha meno permannolla 2538

94. Paa polles pnrjelu'ksi 410
95. Tulilla mennä lurpcheksi 410. 1759
96 A. Sie (Kni) m<'.('(t) nksesjji ulosi (kujiilla) 2402. 2445.

2538, K 492

H. Polta mcnnii port;ili:ill<- 110, 1759
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C. Sie määt siis kiireestä kujalle 1778
D. Sie mää toisehee talloo 2495

97. Yli pellon naapiirii 2495
98. Viered vettä ottamaa
99. Kaivosta kylän kolialta

100. Pellolta kylän perältä

101. Kylän ali on kylmä kaivo
102. Maan alla vesi matala 2538
103. Ku kyssyyt kyläiset naiset 1778, 2402, 2445, 2495,

K 458, 492, S 783

104. Sannoot (kysyyt) naiset naapurista E 492
105. Tytöt toisesta talosta 2538, E 492
106. Pojat pnolest' kylästä 2538
107. Mikä on tora talossa 1778. 2402, 2445. 2495. 2538,

E 458, 492

108 A. Paha riita perehessä 2402, E 492
B. Miks riita, sillan päällä (permannolla) 2445, 2495
C. Mikä on tappeln talossa E 458

109. Sie siis vastaa vastajele 1778, 2402, 2445, E 458
110. Väite vastaa sanele 2402
111. Ei 00 meill tora talossa (ensikkää) 1778, 2402. 2445,

2495, E 458, 492

112 A. Paha riita perehessä 2402, E 492
B. Eik' no riitaa permannolla 2445
C. Eikä ole tappelu talossa E 458

113. Kissa koira kiskelivät 2538
114. Koukut nurkassa kolisit 2495, E 458, 492
115. Eipilaset riitelööt 2445
116 A. Kanat kaljuit (kaakkuut) naatalassa (karsinassa)

1778, 2402, E 492

B. Havut nurkass' haastelivat 2495

k) Kylässä ei sovi moittia kotiväkeä:

117 A. Ku tuUoo kesoinen päivä 1778
B. Ku elät anoppilassa 2134

118. Ja se hellyt heinäaika 1778
119. Kui määt pieni pellon päälle 1778
120. .Siis (Ku) kyssyyt kyläiset niiiset 1778, 2134
121. Kylän naiset härkinhännät
122. Pitkäkielet pettelikot

123. Pie sie taittavat tarinat
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124. Elä sie kotia moiti

125. Elä sano äminäjäsi

126. Elä sano naapurille

127. Elä naapurin kälylle R 196
128 A. Kylän naiset kyssyyt 2134

B. Kyssyyt kylän kälykset E 49(>

129. Vannottelloot vanhat muorit E 492

130 A. Antaako anoppi (ännuäs) voita 2134. H 496

B. Onk antant anoppis voita 1778
131 A. Sano aina saanehesi (antavanna) 1778. 2134

B. Älä kurta kurjuuttasi E 496

132 A. Ikä kirnun pettäjäiset 1778
B. Kapustalla kantavanna 2134

C. Haastele haleuttasi E 496
133 A. Vaiko kerran kesässä saisit (antais) 2134. E 496

B. Vaik et uo saant koko kesässä 17 78

135. Toukat, sisässä tohisit

136. Maot sisessä mahisit E 496

1) Talonväen mielen noudattaminen:

137. -Millä nouvad äijän (-äs) mielen (-et)

138. Millä nouvad ämmän (-äs) mielen (-et)

139. Piä padjat (tilat) pelimiännä 2538, E 442

140. Piä patjat ])öyhkiännä E 442

141. Ku tuUoo äijäs kalalta

142. Ota kontti hartialta 8 852

143. Öillä nouvat (miellytät) äijän mielen R 442, 8 852

144. Millä nouvat kälyn mielen 2538
145. Ku on noissu murkinoilla 8 852
146. Kälyn laps' on kätkyessä 2538
147. 8iis käy käsin kätkyvee 8 852
148. Anna ääni armahasti 2538
149. Sillä nouvat (miellytät) kälyn mielen 2538, 8 852
150. Millä nouvad naon mielen 2538
151. Muud vaa murkinoissa 8 852

152 A. Naon su kk' on naulan päällä 2538
B. Sie ota ])ilu juhlioo 8 852

1.53. Sillä nouva (miellyt ;it) naon mieli (-Ien) 2538. 8 852
154. Millä nouvat ky(t)yn mielen 2538, E 442
155. Ku tulloo kyty kyntämästä 2538, E 442, 8 852
15«;. Sillä rmuvat (miellytät) kv(t)vn mielen 2538, R 442,

S 852
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157. Ko et viitsi viellä männä 2538. K 442

158. Ota saappaat jalasta S 852

150. 8iis (Niin) karista mullat murolle (-11a) 2538, R 442

m) Ne kolme kotihin heitä:

160. Ne kolme(t) kot(t)ii(e) heitä 1653, 1752, R 453
161 A. Voimuru, munapattaine 1653

B. Suoja kakku, voilusikka E 453

162 A. Päivän ielinen unesi 1752

B. Uni uunin korvalline 1653

163 A. Kylän käykki kyllälline (kolmanneksi) J653, R 453
B. Varahaine murkinasi 1752

n):

164. Tunnet männä (tulla), tunne olla 438. 1719. R 453,

458, 505
165 A, Taia tarkasti (-uutta) ellää (pittää) 1719. R 458, 505

B. Saat saahe (saa) ellää R 453, 458
166. Nopehus novvatella R 453

167. Viisauus viskaella R 453

168. Talon tyttären tavalla

169. Talon miehen mieltä myöten R 453. 505

170. Ettei \irkkaisi veräjät

171. Ettei sanoisi saranat

172. Ei ossaa vielä käyä
173. Veräjillä vieretellä R 505

o):

174. Elä kolkassa kohise (kopise)

175. Elä nurkassa nuhise (nnpise) 438, 1661, 2538, R 458
176. Kerki (Pyöri, käy vaa) keskipermannolla 438,1661,

2538

P):

177. Knm(m)artele kiirji(i)lleki

178. Painuttele (Paimistele) pahoilleki

179."' Kurja ottaa kummarruksen
180. Paha paljo painutuksen (paime-) 410, 1752

q): Loppusäkeinä käytetään joko kunkin eri opastuk-

sen jälkeen tai runon lopussa seuraavanlaisia säkeitä:
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181 A. Öiit kuulut (-ev, tunnut) hyvä hyvältä (-ksi) yi.

B. Siis sie kuulut kunnialle 1662

182. Hyvän miehen (naisen, mamman) tyttäreksi yi.

183. Hyvän pojan (poissin) puolisoksi yi.

1S4. Miehelles oot mielinaine

185. Sulholles oot suun allain

186. Apellees oot aino minnoi
187. Anopillees ankarain 1662

Harvinaisempi on seuraava:

188. öiis lienet kylälle kuoma (kummi)
189 A. Vallan naisille vateri 410, 1759

B. Kaima kaikelle kylälle

190. Kiittäät ämmät, kiittäät äijät

191. Kiittäät kyIäiset ämmät
J92. Kiittäät naiset naaiHirista R 458

Morsiamen neuvokkirunoissa on sitäpaitsi joitakuita

säkeistöjä, jotka tavataan muissa runoissa, joten lauhijat

lienevät aivan tilapäisesti liittäneet ne tähän neuvokkivu-si-

>ikermään.

Siirrymme sitten tarkastamaan kirjallisten lähteid(^n

vaikutusta tähän ninoryhmään. Europaeuksen Karjalan

kevätkäkönen levisi jo 1850-luvulla Länsi-Inkeriinkin. Tut-

kimukselle onneksi ei siihen ole otettu Kalevalan moni-

iniolista neuvokkirunoa. vaan Kantelettaren runo I lo2.

Jo Groundstroemin kokoelmassa v. 1861 on toisinto, joka

on selvästi tästä opittu, nimittäin Soikkolan Tarinaisista

muistiin kirjoitettu numero 571. Laulaja on sen niin suo-

raan oppinut kirjasta, ettei siihen edes ole liittynyt sanotta-

vasti mitään paikkakunnalla ennestään lauletuista ainek-

sista. Toisin on laita Porkan keräysten aikana. Kirjasta

opittu on ennättänyt sekaantua vanhaan nniistitietoon.

.la niinpä on syntynyt senkaltaisia sekanniodostumia kuin

m:() 1666. Tuntuupa siltä kuin Väämojan Katin ninoon olisi

kirjallisista lähteistä eksynyt kappale:
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Elä vaa läpsii lakkaa. Taita leipää kättee,

Xossa lapset laa\ it.salle, Vnole voita leivän päälle

(1661) 1)

Tämä kohta ou näet harvinainen L-I:ssä, ja kaikissa

niissä toisinnoissa, joissa ne tavataan, on huomattavissa

kirjallista vsiikntusta. Hevaan Tönttölässä on lattian la-

kaisu ja laijsesta huolehtiminen:

Kun lakkaat lattiaa, Lastusista laavitsalle,

Kyyn lapsi on lattialla, Ojentele elä olkoipäin.

Elä käännä lapsen kättä, Käännä leipoi katteen,

Nosta lapsi lastusista, Käännä käykky voita päälle!

P 12, vrt. T 334

Myöhemmin sekaantuu vielä kappaleita Kalevalan

23:sta runosta näihin neuvokkivirsiin, kuten K 191, 505

y. muista ilmenee. -)

Hevaan alueella tavataan seuraavat L-I:n vfistineet:

Kohtaan a):

Ku määt makkaamaan, Ja katso Otavan jjäälle!

8iä läävässä makkaat, Otavass on nuoren nousu.
Lehmän huonehussa leppäät, Kukkoi valehtelloo.

Käy ulkona usein Otavainen totta saunoo. P
37, G 118

Toisinnossa P 12:

Elä oottelo kukkoja, Otavass on nuoren nousu.
Ei 00 kuussa eik kukoissa,

Kolmannessa:

Ei oo kuust' ei kukost' Otava kun ohenteloo.

Otavasta nuoren nousu. Karen lehti kääntäjää,

Käy ulkona ussein, Väinön viikate vääntelehe,

Käy kuuta katsomassa, Siit on aika nuoren nousta.

Tähtii tähystämässä T 334. G 118.

^) Vrt. Karjalan Kevätkökönen, s. 77. — -) Vrt. säkeitä:

»Tule neljänä tuppaa, Vesikappa kainalossa, Tulitikku hampahissa,

Toisessa käessä kuiva vihta, Itse tulet neljäntenä ja Pie herkät hii-

ren korvat, Terävät jalat jäniksen» (R 505), Kalevala 23 säk. 116

ja seur. sekä s. 231—2.
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Tule kohnena tuppaa
Lumiluutain käes.«ni.

Vesikappa kainala^^sa.

Serentkut selän takana!

Ota kuivet kinkoa.sta.

Seulo sisMoin siepottele.

Öit mene jauhaa jaaratella;

Sekä:

Siit on kuiveet kiukahassa.

f):

Länmiitä sallain sauna.

Tuo vesi verkkamatak.
Havvo vasta vaskivarsi.

Pesetä siit isännän silmät.

Ja isännän ja emännän,
Kyyn silmät kylvöttelel

P37 ja (12).' T229, 296.

:^.S4 .0 11 s

>rene yksin jauhamahan
Ja yksin jyräjämähän T 29ti.

Vie kuiveet kivoikottaa P 37

Viek isäntä kylpömään,
Kvlvötä isännän selkä P 13.

Elä oottele källyyä.

Käly laatii lapsiaan.

h):

Käy elä kyllältä kylässä.

Olovast elä naapurissn.

Eläkä oottele nattooa.

Xatoi laatii lahjojaan. P 37.

G 118. vrt. t'200.

Kylä antiia kylmän mielen.

Rahvas rautaisen syämmen
P 13.

Siit novva emännän mieli. Kyty tulloo kyntämästä,

Tee tilat pehmeäist. Sittoo kokkaan heppoisen,

Leivoi leipä löyhkeäfit Pannoo paatin paatsahaan.

Xiikuin ei saatana sannois, Kanna lieiniä etteen

Vanha vedma ei vertajais, Ja kultoi kukki;i etteen,

Siii novva kytyisi mieli, Siit novvM natosi mieli PII.

m):

Xe kolme kotihin heitä: Maito kuorien aliiineii

Lämmin leipä, voi patanen, f' 1 '3.

25
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Siit ku määt vettä otta- Paliaisillekin painuttai,

maan, Kurja siuleii kiiuloittelloo,

Ku määt kylän kanien, Pahliain panettelloo P 12,
Kurjillekin kumartai, (37), G 118.

Y a t j a 1 a i s il t a on kirjoitettu seuraavanlaisia neu-

vokki virsiä:

iSTöis' ilma' nösattamatta.
Wisiä wisittämättä,

Tähitä täheltä päiwä,

c):

Sötä ärjät ädas säut

f):

Ciitä siä ctilmä sauna.

Lämmitä äheä löiilii,

Te leline'. lipeä!

Joka sauna usi wilita

i):

Hot tulep tora talosse,

Saap sappi söeramoisse

Ele anna kjs\läle teätä.

Ja toisin:

Mei on naized pettelikot,

Tsiisiip tstilädne naine,

Satsip naine naapuraine,

Mitä teillä riieltii?

m):

Neitsiieni, ainagoni,

Ned kolme unohtamissa:
(^iilä' cälimine' cäreä,

L-T:n loppusäkeitä (q)

k in:

Wöta merkki otawassa,

Kule äd'äs, kule ämmäs.
Kiile kuke' laulamine. Aq 13

Wasikat sanepa' säut Aq 13.

Usi wihta, usi cutto,

Cäsärätti, certo-pagla,

TJtu-cutto, ummis-cencä.
Aq 11,

Velle naise vertaella

Sösarelle söimaskella L 10.

Sie vassaa vassaele:

Eipilade riitelivät,

Uffatkat kolkaza kolizivad

S 1153.

Pimetikko pitämine',

Valgetikko wättamine!
Aq 13 ja L K).

on vatjalaisissa runoissa myös-



Morsiaippn neuvokki virret. 387

Kui leneb yvä tabane, Sit leneb kyläle kuuma.
Sit leneb isäni niinjä. Leneb vallale vateri L 10.

Enne niinjä csiniene.

Vatjalaisissa nenvokkivirsi.ssä on sitäpaitsi muuta-

mia säkeitä, joille ei ole suomalaisia eikä virolaisia vasti-

neita. ^)

Idempänä Keski-Inkerissä ovat neuvokkivirsien muis-

tiinpanot niin harvalukuisia, ettei niiden nojalla voi saada

tarkkaa kuvaa, missä kohden puhtaasti savakkojen ja

äyrämöisten laulamat eroavat länsi-inkeriläisistä

.

Inkeren tienoilta on Europaeuksen nmistiinpaneniana

kohta a) Karjalan kannaksen yleiseen tapaan: kehotetaan

pitämään iltasella silmät virkut ja aamusella korvat tarkat

kukon ääntä kuulemaan jai tekemään tuli hiiloksesta. jos

se on yöllä sammunut on pyydettävä sulhoa valkean isken-

tään-). Siis samaan tapaan kuin Kalevalassa. Kohdat b) ja

e) ovat myöskin kuuluneet tähän, todennäköisesti Etelä-

Karjalan laulutavan mukaisina, koska Europaeus tut-

tuina ne on lyhentänyt. Liissilässä tavataan myöskin sa-

mat kohdat. 3)

Pohjois -Inkerin morsiamen neuvokki virsistä voimme

lyhyesti sanoa, että ne ovat jokseenkin samanlaisia kuin

Kalevalassa olevat, eikä kumma, sillä U. Kalevalan neu-

vokkivirret on kokoonpantu Etelä-Karjalan toisintojen

pohjalla*).

Selviteltäessä, koska nämät morsiamen opetusrunot

ovat syntyneet, on otettava huomioon, että orjuuden ai-

kana miniä pantiin raatamaan kartanon töihin. ITääru-

noissa ei tavata säkeitä, jotka viittaisivat orjuuteen ja raa-

tamiseen vieraan töissä. Se johtuu siitä, että ne varmaan-

») Ks. L K». I'., Aq ir-t.

•) Fol III 2 n. 21. — »I Ks. Ka n. 80. — *) Karjalan kannak-

sen toi.sintoja: Toksova Eur. I n. 264, Vuolee A 543, S 1619—20,

Para.ske 128, 321—5, 330, 379, '.05—G, 668, 673, -713, 721, 723;

RjMitn Slönr 46. ValkeMSHari Ijir. I :{4'.i. Ki v.tm;i|ia I 345—6.
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kin ovat syntyneet ennenkuin noita kartanoita oli olemassa,

aikana, jolloin kansa eli omaa elämäänsä. Nuo askareet,

joiden suorittamisessa morsianta neuvotaan, ovat senta-

paisia, että niitä on suomalaisessa taloudessa ollut kanta-

suomalaiselta ajalta asti. Jos nämä runot eivät olisi alkui-

sin ajalta, jolloin kansa vielä oli vapaana, olisi niissä kaiketi

joku kristillinen piirre ja jotakin herraskartanoissa suori-

tettavista töistä, kuten orjuuden aikana syntyneissä vai-

kerrasrunoissa.

Vävyn opetus.

Sulhaselle laulaa morsiamen suku sekä läksiäisissä

että häissä runoja, joissa opetetaan, miten hänen tulee nuo-

rikkoaan kohdella. Näitä vävyn t. suUion opetus-, opastus

-

virsiä on Narvusista 406, 1751. 1755. 1769, 1776. 2133, 2134.

2403, 2487, 2548, E 441, 444, 449, 481, 493, 536, S 785, 816,

837. Lu 160, 501, Soikkolasta 425, Eugenesta Gö 25.

Ne muodostavat seuraavan runojakson:

1 A. Oi (Ai) vävy vävyjyveni yi.

B. Sulhokkainen, ainokkainen 1769

C. Yeljyeni, marjueni S 816

D. Paavo, liellee velvyeni 2403
2 A. Oi (xVi) vävy(ni) kuvattu kulta 406, 425, 1751, 2133.

R536, S 837

B. Vävy kullasta kuvattu E 481

C. Miehen kanta kainokkaine 1769

D. Paavoni, emäni lapsi 2403

3 A. Vävy hoiettu (maalattu, väännetty) hopia 425,

2133, S 837
B. Vaski käännetty hoppia R 536

4 A. Vävy vaskesta valettu E 481

B. Vävyni valettu vaski S 837

5. Oi vävy (vello) sison sulaine yi.

6. 8ison ottaja omena (omani) yi.

7. Sison viejä verkaviitta (vierakkoni) yi.
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8. yison saaja saapassääri (-jalka) 426. 1769. 2133,

2548, K 441, Lu 160

9. ^'ävvkkäme, veikokkaine
10. Paljo muita sie parempi
11. Emon lasta laatuisampi E 493

12. Xyt syntyy jo vävyksi sannoo li 441

13. 8ison mieheks' sirkutella E 441

14 A. Kuule (vävy) tänne kui mie haassan (laulaji) 2403,

E 449. 493

B. Kuule, kuule kui sanele E 481

C. Kuule kun naot sanovat S 837. Lu-160
D. Kuule kui sisot (tytöt) sannoot

l.ö A. Pane päähä kui opetan (panelen) 2403, E 493. 449

B. Pane mielee (päähä) kui panele (sanele) E 481. 493

C. Emon lapset lauleloot (laatieloot) E 444, Lu ."01

D. Xäälän naiset nappaeloot (naikottaat) E 481, S 837

E. Naot nastit nappajaat Lu 160

F. Naisen sisot sirkuttaat E 493

16. Kuule sinne, kuule tänne
17. Kuule kaikelta päältä E 481

18. En mie hauku mie vad haassan 2403, E 493

19. Enkö (enkä) toru. mie opetan 2403, E 493

20. Kun otat sisanieni 2403. E 493

21 A. Ku otat emoni lapsen E 493
B. Kun otat omenan meiltä T-u 160

22. .Manitt«'let meiltä marjan
23. Kun otat pää-omenan Lu 160

24. Ikiseksi aiku(v)eksi 2403. E 493

25. Polviseksi puolisoksi 2403, E 493

26. Timuet ottiia. tunne(t) pit(t)ää (hoitua) yi.

27. Taia(t) tarkasti piellä (ellää) yi.

28. Ettei kuulu kumma kujalle

29. Eikä nauru naapurii

30. Ettei naiset naurahtaisi

.31. Mustakulmat muikahtaisi E 193

32 A. Elä las(k)e kcnirättä kujalle yi.

B. Elä las kummaksi kujalla 2403
33 A. Kapukatta kaivotielle yi.

B. Elä nauru k s naapurii 2403
.

e. Paplat katki kartanolle E 536
34. i)o vaa seinän siestaralla E 53<i

3."». Oo vastassa vaapukalla E .'»36
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Tie viikoss viiet kengät 2548
Tie (sie) kuussa kuuvet kengät E 441, 493
Kallet kymmenet kesossa E 493
Kesoissa monet kymmenet 2548, E 441
Siis kuulut hyvin hyväksi 1769, E 493
Hyvän naisen puolisoksi (poikuveksi) 1769, E 493
Elä lyö sisaruttani yi.

Elä lyö emäni lasta 406, 1751. S 837
Elä(kä) pieksä pienuttani yi.

Kuule kullan velvyeni 2487
Ku lyöt sisarnttani E 481
Ja pieksät pienyttäni E 481
Elä lyö yhestä syystä yi.

Elä kaikesta kahesta yi.

Elä koilta kolmannesta Gö 25
Elä kolka kolmestakaan Lu 501
Lyö vaa(n) syystä kymmenestä yi.

Korjaa syytä kymmentä E 536, S 785
Kappaa kahesta sa'asta 1769
Kui rikkoo parve(se)n (-isen) patoja yi.

Toisen parven tuoppiloja (-loita) yi.

Toisen parven vaaganoja 2133
Kaataa parven tuoppiloja E 444
Kolmannen kattiloja 406, 1751

» tina-vatia 2548, E 441
» vaskikattiloja (-oita) 2403, E 536
» vaskivaakanoja Lu 501

Uhlun uusia munia 425
Usatilta uurteet poikki E 481
Pangilta varot poikki E 481
8iis (vast) lyö sisaruttani yi.

Ja (Siis vast) lyö emoni lasta 400, S 837
Siis vast (Sitte) pieksä pienyttäni 425, E 444. 481.

Lu 501

Siis vast neuvo neitoani 1769
Kuin näät kurjan kullastani 406, 1751
Valjun valkiaisestani 406, 1751
Elä neuvo ämmän (mammas) kuullen 406, 1751
Elä neuvo neitiäni E 493
Elä neuvo äiän kuullen 406, 1751
Opeta (Opasta) omenuttani (emoni lasta) 425, E 493
Elä Ivö kvlän kuialla vi.

36 A,

B
37 A

B
38.

39.

40.

41 A
B,

42.

43.

44.

45.

46.

47 A.

B.

48 A.

B.

49.

50.

51 A.

B.

C.

52 A.

B.

C.

D.
53.

54.

55.

56.

57 A.

B.

r.

58.

59.

60 A.

B.

61 A.

B.

62 A.
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B. Elä neuvo kylän kujalla K 493

(>3 A. Elä(kä) pieksä (kylän) pellon päällä yi.

B. Elä vallan vainiolla 2487. R 493, S .ssV

(:»4. Pieks' elä pientaran rajalla 425
i5. Älä sauna salvamessa R 481

(>H. Vaivaa elä \ aon välis Lu IGO

07. Kui lyöt kylän kujalla 2548

08. Kui sie piekset pellon päällä 2548

()9. Kylän kyuläjä(t) näkeet yi.

70 A. Astu voijat arvajaat yi.

B. Kylän armaad arvaelloot 2548
71. Tuo on morsian mokoma
72. Pellon päälP on pieksettävä

73. Vaivattava vaon välis Lu 160

74 A. Opeta omassa koissa 1769
B. Lyö emosi kolona Lu 501

75. Pieksä kolmi kolkkaisessa 425
70 A. Neuvo neljä(s) nurkka (i)sessa yi.

B. Löö vaa neljä-nnrkkasessa 2487, !S 837

. C. Siiz vie neljänurkkasee 2403. K 493

77 A. 8a(n)o (saa) sannnal huonehessa yi.

Pt. Vee (Lyö va) sammalhuonehessa 2133. S 785
r. Saata (Neuvo) sammal-huoneliessa 2403. R 493.

536, S 816
78. lima(n) kaikkein kuulematta 2548, K 441

79. Muun })er(r)een uuiistama(tt)a 2548, K 441

80. Sielä neuvo neitojani (ueitoo nuorta) 2403, R 493.

8 810
81 A. Opeta omenuttasi (sisaruttani) 2403. 2487. R 493

B. Sielä opit omenuttani S 8] O

.^2 A. Ettei kunnis (tora) kujalle kuulu Klti. 1751. 2403,

R 493

H. Ettei kuulusi kujalle R 481

}<-i A. Eikä nauru naajuirii 2403. R l!»',

B. Toras toisee talloo 1751
r. Eikä kaikuis kaivotielle R 4S1

.S4. Siis kuulut liyvä hyväksi 2403

85. Hyvän tylöu jtuolisoksi 2 403

St». Kuin lyöt sisaruttani

87. Ja lyöt emäni lasta 400
.S8 A. Ota olki (li)unnikosta (ouuikosta) yi.

H. (Sii/) ota olkiu<' kuvollit 2 10.;. R lO.'.
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C. Ota olki ruossaksesi E 449

S9. (Ota) rihma mammas (ämmäs) värttinältä 1769,

2403, E 481, 493, 536, S 837

90 A. Eilima siimaksi sitele (sivalla) yi.

B. Paa sulkku siimaksesi 2487

C. Siimon silkkiin sitele 425
91 A. Olki vaiTeks(i) vatele (valitse, valele, ojeniia) yi.

B. Varsi olkiin valitse 425

C. Olen korsi varreksesi 2487
D. Olki ota varreksee S 785
E. Olki paa varreksi, rihma siimaksi E 536

92. tSillä (yiis vast) lyö sisarnttani yi.

93 A. Sillä pieksä(t) pienyttäni yi.

B. (Ja) Sillä lyö emäni lasta 406, 1751, S 837

94. Sillä neuvo neitoani (neitoo nuorta) 1769. E 493

95. Opeta omenuttani (-si)

96. Kui tulloo tuju(u) nennää(s) 1751, 2403, E 493

97. Saapi sappi sieramiille (-misse) 1751, 2403. E 493

98. Ota kirves kätte(h)e(si) 1751, 2403, E 493

99. Mää (mäne) metsää hulkkumaa 1751, 2403, E 493

100. Sinne viskaa vihasi 1751
101. Sinne tuiskaa (sie) tujasi 1751, 2403, E 493

102. Sinne saata sappuesi 2403. E 493

103. Tule nauraen kottii 1751, 2403
104. Ilomielillä tuppaa 2403
105. Sirkuttele sisolleni 1751
106. Siis kuulut hyvä hyväksi 1751, 2403, E 493

107 A. Hyvän neijon (tytön) puolisoksi 1751, 2403

B. Paljon muita parempi E 493
108. Sulho, virve (viljo) velvyveni 1776, 2134

109. Vielä veikkoho parempi
110. Emän lasta laatusampi
111. Isän lasta laahkiempi
112. Kuule kui naot sannoot
113. Näälän naiset nappajaat 177(>

114. Ku tulloo neioUa (sisolP) ikävä 1776. 2134

115 A. Ja tulloo tusakas tunti 1776
B. Ku tulloo tuline tuska 2134

116. Pane puro puikkohoo
117. Tali (Tahi) Valko valjahisse

118. Tuo neittä ison kottii

119. Emon kainon (kannon) kartmolle 1776, 2134
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120 Elä aiiiia vierahan vihata

121. Talon toisen soimaella

122. Pere käskööt pieksämää
123. Ja muut kaikk niiikitsemmaa

124. Sie ain ole sisoni puolta

125. Ei ole turvaa sisolla

126. Ei ole turvaa, ei ole arnioo

127. Ei ole muiss kui sius vävy.ss 1770

128 A. Oi vävy, vävyjuveni 406, 1755

B. Toi vävy. sisoin sulanen Lu 160

129. (Oi) vävy, kuvattu kulta 406. 1755

130. Sison ottaja omena Lu 160

131. Sison saaja saapassääri Lu 3 60

132. Tee (tiiät) (nii) kui tytöt san(n)oot 406, 1755

133. Nei(j)on sisot sirkutta(v)at i06. 1755

134. Ku lienet liyvistä hyvä 2403

135 A. Hyvin piät sisaruttani 2548. K 441

B. Ku piät sison hyväst Lu 160

136. Hyvin piät emäni (emoni) lasta 2548. K 441

137. Kun et lyö sisaruttani

138. (Kuin) et(kä) pieksä pienyttäni E 444, 449. 481,

Lu 501

139. Kuu j()u"ut käymään käköin

140 A. Kun tie tempajaa Lu 160
R. Ehk .sun tiesi tempajaa 1755

141. Narvan tie nappajaa
142. Fiinnan tie lip])ajaa Lu 160

143. Tule(t) toisin meijälää(n) 40(>. 1755

144 A. Hot et tulis vierahiissa 1755

B. Tule toisin vierahisse 406

C. Tuled (-f) meille vierasii(n) (-hissa) 2403. HJU.
493. Lu 501

145. Tiiled (määt) äijäl(le) vierasii 254s. Il lIl. 181

146. Tiiled ämmäl(le) vierasii 2548. IJ 111. 119

147. .\ijällesi. ämmällesi 1769. K isl

148. Vattoillesi, näälöillesi R 481

149. .Vijä suuta .suikkajaa 2518. Kili
150. Ämmä simta snikkajaa 2548, K Ml
151 A. Hepos (hevonen) heiniä kys(s)yy (anoo) yi.

B. Kysyt heinää hevoiselle 2)548. K 141. Ku 160

152. Kaura kappa (-vakka) kannetaa(n) y-l.
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153 A. Itse kysyt vettä jiui(vv)a(ksi) 4()(;, 1755, 2548, Lii

160," E 111, 114
B. Itse taarihi tavotat 1769, R 119, 181

151 A. Ohit kappa (kippii) (k)annetaa yi,

B. Oluttuoppi toukataa E 149, 181, 493
155. Kuin (ko) et tie kui tytöt sannoot 100. 1755
156. Isleijon sisot sirkuttaat 1755
157 A. Ku lienet paha sisolle 1769

B. Ku piät sison pabasta

C. Ku lienet pahoista paha E 193

158. Kui lyöt sisaruttani yi.

159 A. Ja piekset pienyttäni 2518, E 111, 119, 181. Lu 501
B. Ja pieksät emoni lasta E 4^H

160. Kun jou'ut käymään käköin Lu 100
161. Tule(t) toisin mei(j)älään 106, 1755
162 A. Ku(i)n tulet meille vierasiin (-hisse) 106, 1769,

Elli, 193, Lu 501

B. Tulet äijälle vierasii 2518, E 141, 119, 481-

163 A. Tulet ämmälle vierasii 2548, E 411

B. Eik sun tiesi tempaja 106
161. Äijälles ja ämmällesi E 181

165. Nattoillesi, näälöillesi E 181
166 A. Äijäsi eteramäz männöö 2518

B. Äijä suista männöö E 111
167. Ämmäs(k)i etemmäz (pois) männöö 2518, E 441

168 A. Hepos heiniä kys(s)yy (annoo) yi.

B. Kysyt heinää (-ät) hevo(ise)lle 2518, E 141, Lu H>0
169 A. 01ki-kui)o (-mytty) (k)annetaan yi.

B. Sammalvakka saatetaa 2548, E 441

170. Hernevartta heitetään Lu 160
171, Pavuvartta plaisataan Lu 160
172 A. Itse kysyt taarii juu(v)va 106, 1755

B. Itse taarihi (-ia) tavotat (janoat) yi.

C. Kun kysyt olutta juu'akses Lu 160
D. Kysyt vettä juotavaksi 2518, E 111

173 A. Vesi-kaijpa (kippo) (k)annetaan yi.

B. Tyhjä kappa kannetaa 2518, E 441

C. Vesituoppi toukataa E 449

Keski-In kerin neuvokkivirsissä on useita samanta-

paisia säkeitä. Hevaan tienoon toisinnoissa on seuraavat

vastineet: Neuvo, dttei sovi lyödä ulkona muiden nähden.
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vaan olkisiinialla iielisnurkkasessa. on jokseenkin samassa

muodossa kiiiu L-I:n säkeet 40—^1, 62—63, 67—70. 76, 88,

«»O—2. 94—5. Samaten lupaus, että, jos hän nuorikkoa

liy\"in kohtelee, niin vieraissa käydessä vävyn hevosta hoi-

detaan hyvin. Säk. 117. 143. 151—5 1, 157. 160, 162. 168—9.

172—3 on Keski-Irssä vastineet.^)

Keski-Inkerin itä-osassa tapaamme seuraavat T.-I:m

säkeet 2): 63. 69—70, 76. 114—5. 117, 135, 154, 169.

Pohjois-Inkerin toisinnoissa ^) on seuraavat yhtä-

läiset säkeet: 28. 30. 63. 69—70. 76—7. 88—90. 94—5.

135. 151—4. 168—9. 172—3.

Keski- ja Pohjois-Inkerin toisiinjoissa on nu!utaini:i

lisiä, joita ei tavata L-I:ssä ja omituista, että Karjalan kan-

naksella on myös muutamia virolaisiin vivahtavia piirteitä,

joita ei ole lännempänä.

Virolaisista otettakoon esimerkiksi Ilaljahin toisinto:

Peinkene. poisikene,

Tiinned wötta nm (jdeda,

Tunne<l wötta, tunned hoida

Tunned truuwista elada!

Ära lase laste liiia.

F*äi\vilise piah' käia.

Sul on suukad siilased.

IMale käijad ])äiwilised.

iSeisa seinaksa eessa.

Ole warjuksa wahela,

Seisa wasta kui sic seinä.

Raju Avasta kui sie rauda,

Pane wasta kui sie palkii

Tuled sa meile wöeraeksi.

Tule«l teisela Öela,

Hobu sul hirnui) heinusida.

Kör])i karjui) kaerusida.

Kui hoiad öe iiwasta.

Kaitsed öe kallimasta.

Heiuad ette heidetakse.

Kaerad ette kannetakse.
Rokka too\ver fösletaksc! ^1

L-l:n s-ikeitä 41, 45—52 vastaa Ilaljalassa:

') O 122, T 300. .'108, :{3(i. — ^) Kiipri '»2. luki 7. Kiir. Fi.l

III .i n. 23, Str 94, Kärki 81—2, 8 972. 1245. — ») Eur. Fol 1112 n.

ir,2 a ja 355. I 200. 3.51. SI IX 8. Saxb. 541, 593, fi45. 861. A 748.

I'aj 381, 591, S 1539, Vrl. Farasko 257, 345 -fi. 348. 351. 353. 355.

360. 656, 658. 746, 757-8, 760, 1337.

M H n 't f -'I I M s '182'
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Ära sinä lase laste liiia, Kui tiäb siUida vii.si, kuusi.

Päivilist ei pääle käia Eikkiib viisi vikatiida.

Ära liie iiliesta siiiista, Kautab riha kaheksa,

Äi'a liie kahesta siilistä Loliub loliki vaagenaida,

Bga kopa kolmandesta! Katki aga piUubkattelaida.i)

Neuvo, että pitää lyödä lihnialla ja olkisiiinalla säk.

88—95 on myöskin samassa toisinnossa:

Öiis tiä niidist piitsukene, Ja kalli kasuka vasta,

Ole korrest varrekene, Karga kolie katsumaie.

Siis liie kulia knue vasta Kas on pias piitsa nabid,

Ja siis elia elma vasta Ola pääl on luaga orniid '^).

Säk. 115—117 ovat tavallisia Virossa: »Kuituuued tu-

sad tulema » ^), »Panne nuista munderie, Kimbel kana wal-

loesse, Euna rubla tiikkideie. Panne padid pandelaie jne»*).

Euno tavataan siis Virosta Karjalaan asti. Kehitty-

neimmässä muodossa on se L I:ssä.' Monia kohtia ei ole

missään muualla kuin täällä, joten täytynee olettaa, että

se on ollut, inkerikoilla melkoisen pitkäaikaisen kehityksen

alaisena. On todennäköistä, että siinä on eri aikakausilta

lisiä, jotka mahdollisesti voidaan selvittää, kun kaikki

alueet on lopullisesti tutkittu.

Kiitosruno kestittämisestä.

Hummarellakäyntiruno, kiitosruno kestittämisestä ja

Kokin virsi ovat rakennettuja suureksi osaksi yhteisistä sä-

keistä, joka on luonnollista, kun ottaa huomioon, että niissä

1) VIII Mari Kaskinaan 9 XII \H, vrl. H III 2 (451) n. 290

ja Neus n. 84 H.

2) Kaijalasta on runsaasti neuvokkivirsiä: Hl n. 146 ja 152,

H II 38 n. 133, H III 2 n. 151 ja 152, H III 2 n. 291, H III 17 n.

45, H IV 1 n. 105, Elsen 16375 ja VIII Mari Kaskmann 9 XIII 13.

— 3) H III 2 n. 290. — *) Nens. n. 82 ja 83.
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kehutaan talon vieraanvaraisuutta ja luetellaan kaikki

ruoka ja juomatavarat, mitä talossa ja aitoissa häiden ai-

kana on nälity ja maisteltu. Jos tahdomme erikseen esittää

kiitosrunon kestittämisestä. niin saamme Xar^Tisin (24,

1756, 1777, 2137, 2550, S 791, 828, 845, 890) ja Bugenen

((iö 20) tosinnoista runon:

1 A. Buuri kiitos langolleni S 791, 828
B. Pomossibo lanaolleui 24, S 890

2. Kostjumala kullalleni 24

3. Syöttämästä (sööttä-) juottamasta (jootta-) 24. S

791. 890
I. Päältä paljo (n) palvomasta 8 791, 890
a. Syötetti(h)i(n) juotetti(h)in 24, 2137, S 890
6. Päälle (-Itä) paljo(u) palvottihhi (-ttii) 24. 2137.

8 890

7. Kä(v)in (Olin) pulmi(i)ssa moni(i)ssa yi.

8. Kä(v)m (Olin) saas8a(n) saaju(v)eessa yi.

9. Tuhannessa tuojn vessa 2137
10 A. En näh(ny)t tätä pitoa (pittoo) 2137, 8 845, 890

B. Vaan ei olt tätä pittoa 8 828
r. En nähnyt sitä hyv(v)ää 24, 1777

Tätä kyllästä elloa 8 8^8
Mitä (Mink) näin näiltä (-ssä) lankoilla(iii) (-oissatii)

.yi-

Lankoiltani, lintuiltani 8S|.'>

En syönt näitä syömisiä.

•Mitä söin näillä langoillani

En juont näitä jn omisin

Mitä join näillä linnuillani

Oluvet meen makuiset
Viinat siirapin sekaiset

Leivät Saijan karvalliset 1 75(i

Pikarit pinonna viertii

Tuopit Tobionna rotisit 1777

Viinat virtan(n)a i)akenit (vieriväd) 1777, 8 845
01u(v)et ()jan(n)a juoksil (juostii) 1777, 8 815

Täyn on suuni, täyn(ä) on pääni 2137, 2550
Täyn' on täytettyir lihani 2137

27. Täynä risti rintaluuni 2137
2S. Täyn' cm i)aksut jialkelieni 2137. 25.'»n

11

13

11

15

10

17

is

19

2(1

21

22

23

21
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29. Paukkaat, piukkaat palkeheni

30. Napsaat, nipsaat napposeni

.SI. Kili paukkaa pajuine aita

3l*. Xii (n) vet paukkaa palkeheni 2137

Vatjalaisessa runossa ylistellään syömisiä siten, että

huomautetaan, että jo »sai saaja syöneheksi» ja jatketaan

L-T:n tapaan:

Pomossibo lanoolleni, En syönt n[äitä] s[yömisiä],

iSuure nouvo nossamassa, En j[uont] n[äitä] j[uomisia].

Emo (suure) oole kantamas- Minne näissä langoissan.

sa! Viron viinat j[uotava]

Isoisin [tsäisin] pulmissa mo- Saksan s[aijat] s

nissa. Oma ma mesi oluet (L 28).

Kahessamal kaasikkana,

Virossa on myöskin samantapaisia säkeitä. Kielelli-

nen asu viittaa siihen, että vatjankielinen runo saattaa olla

inkerikoilta opittu. Säk. 21—^2 lauletaan vatj. syksyvir-

ressä: Tuopit ropiona romisit, Pikarit pinona vierit (L 9).

Juominkeja koskeva kehunta sopi yhtä hyvin laulettavaksi

vanhoissa syysjuhlissa kuin häissä.

Voimakas loppukuvaus (säk. 25—32), jolle kansanlau-

luissa saa hakea vertaa, on liitteenä Kokin kiitosvirressä.

Jos häissä ei ole erikoisia vieraita kokkeja, korvataan tällä

runolla Kokin virsi. Jos taas hummarellakäynti-runo ja

Kokin virsi lauletaan, ei tietysti esitetä tätä runoa, koska

kiitos kestityksestä saadaan esille juuri seuraavassa saman-

laisessa Kokin virressä.

Kokin kiitosvirsi.

Syönnin jälkeen — tavallisesti silloin, kun syödään vii-

meinen kunnollinen ateria sekä morsiamen että sulhasen

kodissa — muistetaan myöskin keittäjiä. Kylläisiksi syö-
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neet vieraat pyörähtelevät tai hyppivät kokin ympärillä ja

laulavat Kokin virren. Sitä on vain Xarvusin alueelta kir-

joitettu muistiin. Toisinnot ovat: 1609, 1756, 2137, 2423,

2r>15. 2550. E 132. 143, 175. 526. S 791. 808, 828, 890

Kokin virsi kuulun:

1. Tulka(at) (Xoisen) kokkii kiittämää 2137> 2423. S 828

2. Keittäjä(ät) ylistäm(m)ää (ylentämää) 2137, 2123,

S 828
3. La ko kiitän kokkiani yi.

1. La ko kiitän, kunnioitan (ja ylistän) yi.

5. Ja vielä hyvin ylissän 1609. 2515. IJ 432

6. Passipo kokilleni 2550
7. Kiitoksia keittäjälle 2550
8. Hyvän liemen keittämästä 1756

9. Hyvä kokki, kaunis kokki yi.

10. Se tasane tarkka kokki 1669
JJ. Se vaa viiksi virkku kokki 1669
12. Kokki hyvä nimine S 808
13. Keitti liha. keitti lieme R 475

14 A. Keitti lieme(n) mieltä (kieltä) myö(te) yi.

P.. Keitti ruu(v)at mieltä myö 253.5. 2550. K 432, s 890

15. Keitti supin(-it) suuta (suita) myö (mööte) 2550.

S 791, 808, 828
16. Parahiks on suolat pannut 2423
17. Pani suolat suuta (mieltä) myöte yi.

18. Palasen perettä myö R 526

19. Suolat (oli) tuotu Suomenmaalta yi.

20. Salastimmeet Saksanmaalt(a) 1756, 2515, 2550. R
432, S 890

2J. Pippurit (Suurimot) Venä(t)en (Venäen-) maalla

1756, 2515, 2550, R 432, S 890
22. Rakkeet yli rajoje S 828

Suolat tunsit (haastoit) Suomen kielen yi.

1. Salastimet (salatti-) Saksan kielen 1756, 2515. H 432.

443, S 890
Pippurit (suurimot) Venä(t)en kielen (-Itä) yi.

26. La kyselen kannoit telen 1(»69

27. TVrin ]johjin ])oiiriittelen HKiO
2.S. .Meille tietämättömilh' J()69

29. Mist (Kust) on (oli) meille kokki tnolii yi.

30 A. Xäin mokoma kokki saatu 1609

j,->

z.»
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B. Kust' oli tuota, kiist oli saatu E 443
31. Vai oli tuotu Turkiamaalta 1669, 2515, s 890
32. Veitty Venäjän maalta 1669
33. Vai on saatu 8aksanmaalta 1669, 2515, S 890
34. Ei olt (soo) tuotu Turkinmaalta 2515, 8 890
35. Ei o saatu Saksan maalta 8 890
36. Kokki on (oli) tuotu Koivistolta (-osta) yi.

37. Kokin poika Puolanmaalta yi.

38. Itse kokki Ingris (Inker-) maalta (In^restä) yi.

39. Hyvä kokki, k[aunis] k[okki] 1669
40. Kaikk on (oli) tuotu, kaikk' on (oli) saatu yi.

41. Tuotu (tuont) tetrit, (tedrot,- ed) lelitikorvat (-ad)yl.

42. Saatu (Saant) (oU) sarvipäät jänikset yi.

43 A. Saant oli saijat sarvelliset 1669
B. Saijat sata haaralliset R 443

44. Mesileivät mielelliset 1669
J5. Kakut kalien kuorelliset 1669
46. On(t) (Ono) kalat kaikeUaiset 2515, R 432, S 890
47 A. Lohet (-ed) laijad (lauad) laukki-otsat (odsad)

2515, E 432, S 890
B. Lahnat suuret lauhko-otsat 2137

48. Sii(j)ad suurej, sel(j)ät mussat 2137, 2515, E 432,

S 890
49. Kaik(k) ol(i) lankol (-gon) lauva päällä 2515,R 443.

S 890
50. Mitä on meressä kaloja 2137, (E 443)

51. Kaikk on (oltii) langon lavvan päällä 2137, E 443
52. Mitä oli linnassa lihoja 2550
53. Kaikk' oli pantu pannuisilla 2550
54 A. Mitä on lohia lähellä 1669

B. Mitä (on) lohta Laukahassa 2137, E 526
C. Mitä oli meroissa lohia 2550

55. M[itä] o[n] vimpoja virrassa 1669
56 A. Kai(k) oH lango(n) lavva(n) päällä 2137. 2550, E 526

B. Kaikki on laaittu lavvan päällä 1669
57. K[aikki] on meijen syötävän 1669
58. Mitä on lintui lennossa 2137
59. Kaikk on langon lavvan päällä 2137
60. Sii(j)at oU silmistä si(j)ottu (-otut) E 443. 526
61 A. Havvit pantu hampahista E 443

B. Habid oli hampaista siottu S 791
62. Kyll ol(i) syy(v)ä, kyll ol(i) juu(v)a E 432, S 890
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03. Olit viinat vii(j)ellai,set 2515, K 432, 8 890
64. 01u(v)et yheksiillaiset 2515, E 432, S 890
65. Viinat tnot' oli Viro.sta E 432

00. Oluet OUu moisiosta E 432

07. Viinat siirapin sekaset 1069. S 890

08. Oluet (Olut) nieen makuset (makia) 1609. «890
09. Viinat vieroit l puolikoissa 8 890

70. Olut tyrskää tynnyrissä S 890
71. Oluvet ojan(n)a juoksoot (-sit) yi.

72. Viinat virtana pakenit (-oot) (virisööt) yi.

73. Pikarit pinoina viereet (-ööt) yi.

74. Tuopit ropjona (rovi-, robiona) rotisoot (rämisi) yi.

75. En mie kiitellä ossaa 1069
70. Ylissellä en yhtäkää 1609.

Säkeistä 40—70 tapaamme useat niissä rimoissa, jotka

lauletaan talonväelle kiitok.seksi syönnin jälkeen sekähum-

marella käyntini nossa. Lisäpiirteitä tähän ruokalaitteiden

ylistykseen tavataan vielä iSoikkolan runossa 1005. joka kos-

kee häidenjälkeisiä jälkijuominkeja. Siinä on m. m. kohta:

Ei iio sitä kallaa A[ieli vierain varaksi.

Meren mielövän sisässä, Uuen kutsun kunniaksi . . .

Järven kaiiin kainalossa, Ei uo sitä jänöistä

M\t ei oo tuotu m[it] ei o[o] Metsän mielövän s[isäfi8ä|,

saatu

Kappalehin kat[tilaa] Korven kaian kainalossa,

>reille mieli vierahille. Mit ei uo tuotu. m[it] ei uo
s[aatu].

Samat säkeet tavataan myöskin runossa, joka laule-

taan »hummarelta» tultua. ^) Ilevaaii alueella on tämä kii-

tosiiino muodossa:

Ei ollut sitä otusta. Kappalehin kattilahan

Metsän mielevän sisässä. Meille mielivierahille.

Mitä ei tuotu, mitä ei saatu, Ei (»llut sitä kalasta

Mitä ei pantu päin patahan. Mcicn mielevän sisässä. 2)

'l III lf.'i<i Soikkola, Vaarnoja. ^) T 'S\fi: V ] \2H ja httä-

ninoja Xi.
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Oupa väitetty tämän kuvauksen siitä, mitä kaikkea

hyvää syötäväksi on tuotu, vaikuttaneen Kanteleen synty

-

runon kehitykseen siten, että Sortavalan seuduilta pohjoi-

seen käsin kanteleensoittorunossa lauletaan: »Ei ollut

sitä metsässä Siiven kahen lentäväistä. Jalan neljän juok-

sevaista» ja samaten »Ei ollut sitä meressä, Evän kuuen

kulkevaista, Purston puikerrehtavaista.»

On mahdollista, että tämäntapainen metsänotusten

luetteleminen alkuaan on kuulunut runon, jossa kehutaan

isäntää, jonka kestittävänä ollaan. Toistaiseksi emme ole

onnistuneet löytämään Hevaan tienoita idempää tätä

kuvausta hää- tai kestitsemisrunoissa. Ellei sitä ole tällä

180—200 km:n taipaleella muistiin kirjoitettu, on kaksi

mahdollisuutta: joko se on niin vanhoilta ajoilta, että se on

ennättänyt vuosisatojen vieriessä niin laajalta alueelta

unohtua, tai on tuo yhtäläisyys satunnainen.

Länsi-Inkerin ulkopuolella emme ole tavanneet eri-

koista Kokin-virttä, mutta siinä olevia kiittelemisiä kaiken-

laatuisista syötävistä käytetään kylläkin koko Inkerin

alueella.

Virossa sitävastoin Kokin kiitosvirsi on yleisimpiä hää-

runoja ja vieläpä miltei kaikkialla jokseenkin samanlainen

kuin L-I:ssä,

Otamme esimerkkejä Inkeristä länteen käsin kulkien.

Virumaalta:

Söömäd söödud, joomad joo- Salatimed saksamaalta,

dud, Pippared Penete (Vene) maal
Veel on laulud laulamata,

,
ta,

Ra kokk on kiitemata. Rohed laulsid Rootsikeele,

Ea kokk oli keetnud leeme, Pippared Penete keele,

Parajaste pannud soola, Kokka ise liu keele. ^)

Toonud rohed Eootsi maalta,

Harjumaalla runot alkavat säkeillä: Xiiiit (t. juba)

on siiödud siiömakerrad, ja on juodud juomakerrad, veelap

kokko kiitematta, Tanulaulu laulamatta:

1) H I 5, 75 n. 209 ja E. K. S. 411 n. 187.
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Las8 miua kiidau kokad<nii: Hohed tiiomul Euotsi iiiaal-

Hiia kokka kaunis kokka, da,

HUä kokka keitand lienic. Salatiined Saksa inaalda.

Parajaste pannud suola. Piprad vene rajalda.

Liha pannud liia palju, Rolnid lauli<l Eootsikeele,

Tasasest tanjnd jaganud. Pipperad Venemaa keele. ^)

Lääneinään toisinnot ovat aivan edellisten tapaisia,

nnUta kokin tuottamia aineita luetellaan edellisten lisäksi

»petersilid Preisimaalta, muni juured Muhnmaalta» ja pu-

huivat murut Muhun kieltä ja »peterselid Preisi keelta.»^)

On ilmeistä, että tämä runo on sansjen myöhäinen

tuote sellaisessa asussa kuin se esiintyy Virossa ja L-I:ssä.

»Salattimet», vihannekset ja pippurit eivät kaiketi ole kan-

san käytännössä olleet kovinkaan pitkiä aikoja. Laulajat ovat

nähneet herraskartanoissa, joiden työssä ovat raataneet,

kokkeja herkkuineen, ruohoineen ja maustimineen. Kun he

itse viettävät iloisia häitä, joissa ei suinkaan ole ollut kovin-

kaan suuria herkkuja, tahtoivat he ainakin laulussa ylistää,

saatuansa kyllältä ruokaa, talon kestitystä hovien herkku-

jen veroiseksi. Setumaalla ei ole vihanneksia ja pippureja

mainittu, mutta omituista kyllä on siellä L-T:n tapaan kokin

kotipaikkaa koskeva kohta:

Koke meil tuodu Koeru maalt, Ollepruiili Pihkevast. ^)

Tarepoisi Talinast,

On luultavaa, että runo on Virossa xci rattain myöhäisenä

aikana syntynyt ja levinnyt Inkerin ijuolelle. Kerrotaan,

että muinen oli tapana kutsua oikein ammattikokki suuriin

])itoihin. Tällainen kokki matkusti häistä häihin ja on mah-

dollista, että heidän mukanaan myöskin kokin-virsi kulki

kvlästä kylään.

») H II 34 p. 236 n. 290 ja II II 1. 309 n. 529, vrt. H II 34

704 n. 966 ja H II 57. 710 n. 139. ^^ H 1/4 p. 211 n. 381.

II, 2 p. 441 u. 5H8. — ') SL. 1721.
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Vienan läänissä on karhunpeijaisten .sy.ömingeissä

lauletussa runossa säkeitä, joita voimme hyvin verrata ko-

kin virteen. Keittokotaan mentäessä laulettiin: »Tnkiilmista

suolat tuotu, souttu Suolasalmen kautta.»

„Myö määmmä siun jätämmä".

Alkaessaan hankkia matkalle laulavat morsiamen su-

kulaiset runon, jossa muistuttavat, että morsiamen on nyt

jäätävä »kylmään kyllään, rautaisehen rahvahasse.»

Narvusin (1775, 2445, 2484, E 442, 535, S 788, 818)

ja Soikkolan (418) toisinnoista saamme runon:

1. N. N. (t. Oi siso) sisarueni yi.

2. N. N. (Oi siso) emäni lapsi yi.

3. Myö (me) möö) määmmä siun jätämmä yi.

4. Myö määmmä omille maille 1775, E 442

5. Oman mairen mamma luoksi

0. Oman tammen taatan luoksi

7. Oman vedron vellon luoksi

8. Sitisen sisaren luoksi E 442

9. Sie jäät maille vierahille 1775
10. Tupi tuntemattomille 1775
11. Tähän kylmä(h)ä(n) (tuimaa) kyllää(n) yi.

12. Eauta(i)se(h)e(n) rahva(h)asse (-ssa) yi.

13. Kylän ali' on kylmä kaivo
14. Maan ali' on joki matala
15. Huorat huutaat huntujansa
16. Pahat naiset paitojansa

17. Öiintä sinulle paha tulee 418
18. Eivät muut sinua tunne
19. Sie vait muita tunnustelet

20. Venäläistä velloksesi

21. Savvakkoo sisareksesi

22. Venalain ei oo vellon verra

23. Savakko ei oo sisaren verra 1775
24. Täss(ä) on naiset härki(n) hännät E 535, S 788

25. Härkinhännät, pitkäkielet S 788
26. Tytöit tyhjä läkkäjäiset E 535



»Myö määmmä siun jätämmä». 405

27. Pojat puolesta eivät sao E 535

28. Tässä .suilla syötänöö
29. Silmillä siottanoo

30. iSuuik' on sulka syötävänä
31. Sirkka silmä nähtävänä R 142

32. Tunteet omass' rahvaassa

33. Virolaised veljäksesi

34. Saarilaiset sisareksi 2484

Säkeet 5—8 ovat tavallisia mitä erilaisimmissa in-

keriläis-karjalaisissa lyyrillisissä runoissa, samaten 9—12.

13—14 tapasimme runossa »kääri kyynelet kerälle». 15—17

kuuluivat loitsuihin. joissa tartunnan sanotaan tulleen

vedestä, jossa huorat huuhtoi huntujansa, L-I:ssä valittaa

laulajakin äänensä sortuneen siitä, että joi vettä sellaisesta

joesta, joten kurkku tuli kipeäksi. 18—19 ovat yleisiä sä-

keitä laulajan valitellessa joutuneen.sa vieraille maille.

20—23, 33—34 ovat runoissa Inkerille ominaisia säkeitä,

mutta eivät alkuaan kuulune hääru noihin. ^)

Keski-Inkerissä tapaamme runon toisenlaisessa mno-

<l08sa:

Voi miun siitynen sissoin. myö lähennuö, siut jätämmö,
myö lähemmö, siut jätämmö itke vielä viimo kerta,

jo meille ero tulevi, jätä meille jiähyväiset,

eropytky pyyrätähän. myö viemmö emolle viistit:

eroleipä leikatahan. Jo on lapsi lakki piässä.

kannikka kaha pannahan, huUukkainen huntu päässä.^)

Voi miun siitynen sissoin.

Eräässä toisinnossa on aivan Länsi-Inkerin tapaan:

Myö määmmö. siut jätämnui. tähän kylmähän ky-

lähän. 3)

Runon pohjaksi jää, kun kaikenkaltaiset nniista yh-

teyksistä sovelletut säkeet karsitaan:

Myö määmmä, shm jätämmä Rautaischrn raluahassr.

Tähän kylmähän kylähän,

ja ehkä haukkumanino;i:

M VrI. IM :i:{7. — 2, S;i;iriiii-ii IIII. '' l Saiii;i 11. lo.S
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Tässä on naiset härkin- Tässä suilla syötänöö,

hännät. Silmillä siottanoo

Härkinhännät, pitkäkielet Snurk' on sulka syötävänä
Tytöt tyhjä läkkäjäiset, Sirkka silmä nähtävänä.
(Pojat puolesta eivät sao).

Onnentoivottelut hää-talosta lähdettäessä.

TäydeUisyyden vuoksi esitämme runot, jotka laule-

taan onnentoivotuksiksi talosta lähdettäessä, vaikka sa-

moja säkeitä lauletaan kaikissa muissakin pidoissa, joissa

vieraita kestitetään. Häissä sitä on laulettu seuraaA^an muo-

toisena:

1. Mitä jätän jälkilleni

2. Min suon peren isälle 1777

3. Senen suon talon isolle E 443

4. Ajamaa sotaheposell

5. Juomaa maitoo mahiken
6. Min mie suon peren emälle 1777

7. Senen suon talon emolle E 443

8 A. Suon vait läävän lähtemiä 1777
B. Läävän täynnä lähtemiä E 443

9. Toisen (-ne) lähtemän (-in) emi(i)ä 1777, E 443

10. Tallin täynnä tammaloja E 443

11. Töine tammoin emiä E 443

12. Käet voita käärimää
13. Sormet voita sotkemaa
14. Peukalot puhastammaa 1777

15. Min suon näille lankoloille

16. Xäijen lankoin laatuloilla

17. (Suon) seitse(mä)n soimella lievosta

18. Kaheksannen kauran syöjän 2423

19. Min mie suon meijen sisolle

20. Suon vait lautin lampahiia

21. Toisen lampahau emiiä

22. Ikä kuu keritsemmää
23. Joka viikko villomaa 1777

24. Min suon nais-lan2;olla
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liö. " Lääväu täynnä lähtemiiä

26. Toisen lähtemän emiä
37. Sormed voita sotkemaa
28. Peukalot pnhastammaa
29. Min suon tyttö-langolle 242;3

30. ^Senen suon talon tytölle R 443
31. Lääväu täynnä lampahii (lähtebiä) 2423, R 443
32. Toisen laiupalian emiä 2423
33. Ikä viikko niitä villo(o) 2423, R 443
34. [kä kuu keritse(mmää) karva 2423. R 443

35 A. ^lin mie suon meijen vävylle .1777

B. Min suon poika-lanjiolle 2423
3b A. Suon vait kolmet koiran kuit.sii 1777

B. Kuusi koiran kuitsukkaista 2423
37. Männööd metsähää kesällä 2423
38. Se kaik jänöt aijaa 1777

39. Saapi (-vat) sarvipäät jänikset 1777. 2423
40. Tuopi (-vat) tetret lehtikorvat 1777. (2423)

11 A. Min mie snon täliä talloo 1777
B. Min suon näille lankoloille 2423

42. Kasvakoo tammi tanhuvalla 1777
43. Puu suuri (Omenapuu) oven ettee 1777. 2423
44. (^)ksat mettä mehtäväiset (-mää) 1777. 2423
45. Puun juuret (Juurilta) puna olutta 1777. 2423

Tällaiset onnentoivotusvirret ovat harvinaisempia häis-

sä kuin muissa j\ihlatilaisuuksissa — esim. kiletoivirsissä.

Paitsi Inkerissä tavataan niitä Virossa; etenkin Martin lau-

lussa ovat tämäntapaiset toivottelut tavallisia. Esim. tä-

mäntapaisina :

Mis soovin peremehele? Mis soovin pere tiiterilef

Paari liäida härirasida. Laudad täisa lambaida.
Mis soovin perenaisele? Mis soo\in peretildrukuh'?

Kolmi lehmi liij)sikule. Kosjad tulgu, teised miugu.
Mis soovin pere pojale? Kolmandad koju jääf;ii.

Tallid täisa täkkusida. Mis soo\ in peresulasele jne? ^)

Tai lauhdi.ui aivan inkeriläiseen tapaan, jos talossa

annetaan Martin kannu olutta:

') H II 17
I'.

ö.').'. n. ',H(\. vrt. II II I .i p. iiu(i n. 'lOH.
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Mis soovin pere emale,

Viisi lehmä liipsikulle,

Sörmed vöifla sötkumaie,
Kämmel koorta keeramaie.'

Inkerin Martin virret tuntuvat oleviin Virosta käsin

opittuja ja niistä ovat ainakin muutamat länsi-Inkerin

läksiäisissä lauletuista toivotuksista saadut. Säkeet 42—45

kuuluvat Ison tammen runoon. »Säkeet 8—11 tavataan

Karjalan kannaksellekin runossa: Onkos teijän Osmolassa,

kuin meijän Kalervolassa:

Läävät täynnä lähtemiini, tallit täynnä tantsioini,

läävät lähtemiin emmiin — tallit tantsivan emmiini. -)

Eunoa on siis pidettävä yleisenä juhlarunona sekä

Virossa että Inkerissä.

Häävieraita kotiin saattaessa.

Häävieraita, etenkin morsiamen sukulaisia, saatetaan

häiden loputtua talosta. Esilaulajat laulavat pihalla ennen-

kuin erotaan:

La kun saatan Saaratta-

ni,

Oletan omenuttani,
Saatan saia-vainiolle,

Oletan olut kylästä,

Tervas-kyyttien kylään,

Homesaien huonehesen.
Vierahani, vierakkoni

Ja minun oikiat omani.
Työ vieraat yli vesien.

Yli maijen matkalaiset,

Yli soijen solkirinnat.

Jos lie meillä toisin ollut,

Sano toisin ollehenna,

Sano, minun vierahani,

Sano niitä syönehe.si,

Mitä et meillä syönytkään
Sano niitä juonehesi,

Mitä et meillä juonutkaah!

Jos liet nuhilla syttä ajö-

Jos liet meillä vettä juo-

nut.

Sano [suiat] syöneheksi.

Mesi viinat juoneheksi.

Viron viinat juoneheksi,

Viron viinat, Saksan saiat.

Oman maan mesi-oluet!

Siintä tunnut hyvä he-

vonen,

1) H II 34 p. 141 n. 160. — ^) Paraske 91 vrt. A. 417 Vuole.
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Miehen korkian kotouta.

Miehen tarkan tanliavalta,

Tunnut heinillä pietty,

Kaura kouralla kasva-

tettu,

Kaviot kangasta kutoo.

Häntä kääri käärimellä.

Lähe läikkyy lautasella,

Harjalle hänet munivat. ^)

Tyröstä on tämäntapainen runo. jota lauletaan, kun

»vävyä saatetaan»:

Vävy uus. vävy vieras.

Kuin uus kananmunanen,
•Sano kuun käyneheis,

Otavan olleheis,

Vaik et kuuta käyntkää.
Otavan et oltkaa,

Sano sitä syöneheis

]Mitä et nänt silmälläis.

8ano sitä 'juonheis,

Mitä et kuult korvillais:

Terät vieriit veitsistään,

Päät kuilu it kuraksistain

Lohen päitä lohkoes,

Sären päitä särkies. ^)

Tämäkin länsi-Iukeiin runo on kokoonpanoa. Ter-

xakyyttien kylät, homesuien huonehet tavataah nunita-

missa haukkumarunoissa. Kappaleessa: iSiitä tuntuu hyvä

hevonen jne. (säk. 24—32), joissa kuvataan, mitenkä hää-

vierailla on hyvät heinillä »pietyt, kaura kouralla kasvate-

tut» hevoset, joi<l«^n »Lähe läikkyy lautasella, llarjalla hä-

net nuinivat» tavattiin kaksi viimeksi esitettyä säettä jo ai-

kaisemmin sulhasfu hevosesta. Säkeet: Kaviot kangasta

kutoo. Häntä käärii käärimellä, kuvaavat, miten levotto-

mina hevoset odottelevat päästäksensä kotia kohti kiitä-

mään. Runoa on siksi har^ oja toisintoja, ottä sen leve-

nemisen selvittelv ei ole mahdollinen.

Kaivolla-käynti

.

Kun morsian on humiutellu, saatetaan häntä joukolla

sille kaivolle tai lähteelle, mistä talo ottaa tarvitsemansa

ve<len. Kun kaivolle lälidelään, kuinarta\at menijät sullia-

') 111 'il 1, I :»,(» j;i 2'iS(» \arviisi.

») IIhIK II I tf,.
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sen vanliemmille, jotka eivät tähän menoon ota osaa. Kaa-

sot laulavat; (Joenperän III 1720):

Lälie lykky liikkeelle,

Lähekkä Jumalan kaase,

Lähe kaase kallis Luoja,

Männööt vierakot vesille,

Männööt kanat kaivotielle!

Isä mies, isyen poika,

Viekkä vierakot vesille.

Vie kanat kaivotielle!

Minjueni, marjueni,

Nossa jalkaa nopiast,

Viskaa jalkaa virkummast,
Määt vierakko vesille,

Määt kana kaivotielle!

Minjyeni, marjueni,

Kuule ku naot sannoot.

Ämmän lapset laulelevat:

Elä viivy viikoksi vesille,

Veteläksi kaivotielle!

Ämmäs tuskaa tukehupi,

Ajatuksee läkähyb,

Kattila kokkaa kuivi,

Pata paukki permannolla.

Sie kykit kylän tuvassa.

Soikkolan runossa kehoitet-ian lähtemään veden nou-

toon:

Miun neitoini, minnoini,

Neitsykkäin, m[injyveen],

Neitoini, minohuveni,
Ota koivuinen korenta,

Päälle pangat paatsan puiset,

Määmmä vettä katsomaa,

Ku vesi vipaelloo.

Liivikko lipaelloo,

Somerpohja souteloo,

Mutapohja muutteloo (III

1663).

Narvusin kylän toisinnossa S 787 lisätään vielä:

Kui määd veerakko vesille,

Kalervikko kaivoteelle.

Tee va kuusi kummarrusta.
Viisi vitsan painutusta;

Viisas katsoo viilon alta.

Kavala katoksen alta

Kui määd veerakko vesille,

Kalervikko kaivoteelle.

Kaivolle (lähteelle) tultua pannaan kaksi uhlullista

vettä rinnakkain kaivon kannelle tai lähteen viereen. Mor-

sian kumartelee neljälle ilmansuunnalle, pudottaen samalla

suustansa rahan uhriksi vedenhaltijoille. Kaasot laulavat

uhria annettaessa:

Miim neitoini, m[innoiQiJ,

Kumarra veen kuvalle,

Veen päälle painuttii.

Heitäkkä vettee verho,

Lase verho lähtehesse!

Soikkola 1664.
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8oikkolan runossa 1662 on kappale samantapaista kai-

voUakäyntiä:

Ku määt vettä ottamaa,
Elä uo viikkoo veellä.

Kahta kuuta kaivotielläl

Meil on vesitiet vetteelät,

Meil on kaivot kau kamalla.
Ämmäs on vanhaksi va-

l[unut]

.Ja tult tutilahaksi.

Ämmäis pata pallaa,

Paan reunat kartujaat.

Käy siä kiusin kiireliesti,

Käy siä kävven. juokse juos-

sen.

Hyppää jänöin hypällä.

Käy siä kärpän varpailla,

Tule tuulena t[uppaa],

Viihkurana veräjän suuUe!

Kylän kyntäjät näkkööt.

Asta\ ojat arvajaat.

Keksivät keon tekkiijät.

Xii hyö sanoin sannoovat,

Xii liyö kiusin kiistelevät:

»Xäätkä. miss on miehen
naine

Ja tarkka taloisen minnoi.

Juoksi tuo juossen. käi tuo

kävven.
Vieri vilppivarpahillal

He vaalia on kaivoUakäyntirunon säkeitä toisinnossa

P M.
Vatjalaisilta on tätä runoa saatu muutamia toisintoja.

Lönnrotin kirjaanpanot ovat niistä täydellisimmät:

Isyeni otsalline.

Laukojani laualline

Anna valta vaaliani.

Lase kultani kujalle.

Lase kana kaivoteele.

Vesi vettä vaattamase.

Kui se vesi veerettelep.

Somerpohjff. soutelesse.

Liiva pohja lippoilesse.

Neitsyeni ainakkoni,

A 40:8sä on lisä:

Elä vaata varjoa vetee,

•Syvää kaivon kauniutta.

Vesi veeb veryeni.

Hvvä kaivo kauuiuu

Ksjäy kujat kummartellen,

Kjäy mäet mänk)ätellen.

Kuja paisaj) kullassasi,

Vainio vaskessa yvässä.

Jo kjsäysi kaivolle kanani.

Vesi teelä veerakkoni,

Medje vettä vaattamassa,

Kui se vesi veerettelep

Ele vaata vee syvyyttä,

Elä kaivo kauneutta ')!

Elä jätä i)ankoja kujalöö,

KörÖtaata kaivooteelee.

Cyläänaizöd ])ei1al) paiiyad.

Koira korjaa!) korötaa.-)

') Vrt. Aq. Tl. «i Vrl. Aq I
'.
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Kaivolta tultua:

Jo ksjäysi kaivola kanani, Suku pyyti pyhtseillä,

Vesiteelä veerakkoni Lato laikka rättysillä L 13

Idempänä Inkerissä ei ole tätä runoa tavattu. Karja-

lassa on neuvokkivirsissä kylläkin varoitus, ettei nuorikko

vettä ottaessaan jäisi kuvaansa katsomaan, mutta eri-

koista kaivollakäyntirunoa ei ole, joten ei saata väittää tä-

mänkään runon levinneen lännestä itään ja pohjoiseen.

Kaivollakäynti on silti verraten laajalle levinnyt tapa

muidenkin kansojen keskuudessa. ^) Virossa oli tapana,

että sulhanen ja morsian, samaten kuin Inkerissä, vedellä

käydessään uhrasivat vetehiselle »wee-emalle» rahan, jota

nimitettiin »kaewn-anne)> -) Tuntuu siltä kuin vatjalainen

runo olisi varhaisempaa juurta kuin inkerikkojen laulama.

Siinä on piirteitä, joita ei suomenkielisessä asussa ollenkaan

tavata. Ellei runoa voida löytää Hevaata idempänä kaivol-

la-käyntiin liittyneenä, on jndettävä jokseenkin varmana,

että se aikojen kiiluessa juuri vatjalaisten asuma-aloilla on

saanut sen muodon, jossa se muistiinpanoissa on meille säi-

lynyt.

^) Ks. Hämäläinen, s. 97. — '^) Wit'deniann: Aus dem inne-

ren und ansseren Leben der Ehsten, s. 445.



Yleissimäys Länsi-Inkerin häärunojen syntyyn
ja kehitykseen.

Kiin tahdomme saada. kokonaiskiuMii Länsi-Inkerin

häärunojen synnystä ja kehityksestä, on ennen kaikkea

otettava huomioon, että ne ovat pitkäaikaisen kehityksen

tuotteita. Päästäksemme käsiksi siihen, mikä on olhit

alkuvirikkeenä, motiivina, täyteläisenä sointuvan runon

syntyyn, on koetettava saada karsituksi kaikki myöhä-

syntyiset lisäkoristeet ja vähitellen syntyneet eri kerrostu-

mat. Helposti erotettavissa ovat etenkin ne kohdat, jotka

voidaan todistaa alkuaan nniihin runoihin sepitetyiksi.

Laulajat koettavat niillä jjaisuttaa runojansa, jos vain hei-

dän ennestään tuntemillansa muilla runoilla on jonkun ver-

ran yhtymäkohtia, joten ne luontevasti voidaan häärunoen

liittää. Sellaisia yksityisiä säkeitä ja kokonaisia runonosia.

jotka on juoksutettu muista sekä lyyrillisistä että eepilli-

sistä nmoista on. kuten olemme useimmista häärunosi-

kermistä luiomanneet, sangen viljalti.

Miltei kaikissa häärunoissa on niinikään yleisiyksUi.

Sellaisia ovat useimmat johdannot, kuten: T^. N. sisarueni.

N. N. emoni, lapsi; Sulho viljo veljyeni t. Miun helle veljyeni,

Miun kaunis hyvä kalani; Isä-mies. isyen poika. Päämies

päivätty kyi)ärä (pojut Kalervo); Oi isyt, vanha isoni, Vanha

taatta vaalijani; Lankoiseni, lintuiseni. Langot linnukkaisueni

jne. Niinikään liitekohdat, ovat yleistettyjä, esim.: La ky-

selen, kannoittelen, Perin pohjin poimittelen; Kuule ku

sisot sannoot. Emän lapset lauleloot; Taas (vast) mini johtu

mielelleni. Ja svttv svämelleni. Tällaiset säkeet on tietysti



414 Yleissilmäys.

vain kerran (kepitetty ja sitten sovitettu useimpiin runoiliin.

Todistuksiksi runon iästä eivät ne yleensä kelpaa, sillä

yleistys on voinut tapahtua sauj^en myöhäisenäkin aikana.

Suomalaisissa runoissa ja loitsuissa on valtava ker-

rostuma hristillisestä aihepiiristä saatuja aineksia, jopa al-

kuaiheitakin. Häärunoissa ne supistuvat sangen vähiin.

Istuttamisvirsissä on selvästi kristilliseen aikaan syntynyt

kohta: Alle pyyhkehen pyhäisen, Alle liitsoin armollisen,

Alle toohuksen vahaisen. Alle kultaisen kusakan, Miss on

Maaria maannut, Luoja lounatta piellyt. Pyhä risti rengo-

tellut. Armollinen adrioinut (ks. s. 79—88). Samaten ku-

vastuu itsensä ristimistä koskevissa säkeissä kreikkalais-ka-

tolilaisen kirkon tapoja: Teekko risti rinnallesi, Kahen puo-

len kaulallesi. Kuun risti kukkuloille. Päivän risti päälaelle.

Tämä ristien teko on yleistetty muutamiin runoihin, mutta

kuulunee tuskin muuhun kuin Saunastatulovirteen ja ru-

nokatkelmaan »Lähe lykky liikkehelle». Viimeksimainittu

runo on ,ehkä kokonaan kristillisellä pohjalla syntynyt.

Kun vielä mainitsemme sentapaiset säkeet kuin: »Käykkö

Pohulla polvin, Maahan Maarian eteen. Hää siivoin siunajaa,

Ja paremmin blaslavittaa», »Nouskaa eestä ristirahvas» ja

»Aijaa Luojan tietä myöte, Maariaisen maata myöte», niin

olemmekin luetelleet suunnilleen kaiken, mikä viittaa kris-

tillisiin uskomuksiin.

Tärkeintä Länsi-Inkerin häärunojen alkuperän sel-

vittelyssä on se, että otetaan selville, missä suhteessa ne ovat

virolaisiin. Tässä tutkimuksessa olen tyytynyt ylimalkai-

seen vertailuun. Vertailukohtia saattaa löytj^ä paljon

enemmän, mutta siihen vaaditaan kaikkien Viron vanhojen

mnojen tarkka seulominen. Toistaiseksi olen tavannut

yhtäläisyyksiä runoissa: Oluenkeittorunot, Sulhasta ke-

hoitetaan ajamaan kovemmin, »Tehkää lahti lautaportit»,

Sulhon maahan nousu, Sulhoa varoitetaan pahoilta katseilta,

Sulhaskansa tervehtii morsiamen kotia. Onko lankoin

sillat lakkeet. »Onko käynyt käköi tuvassa?». Sulhon is-
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tuutuinineii inorsiiistalon pöytään, Kehoitus saattamaau

sulhon hevonen suojaan. Tytöt tervehyttävät sulhasta,

»Mistä tunsit meille tulla"?», Sulhon viipymisen tiedustelu ja

vastaukset. »En tult teijen syömist varten, Tulin neittä ot-

tamahan», Xeidon nimi pyydetään saada tietää ja hänet

itsensä nähdä, Lahjojen jakaminen, Vieret niikui puu pi-

nosta vieree. Ttkettämisvirsi, ^Morsiamen tcrvehyttämiuen.

Hunnutusvirsi, Morsiamen suku hunnuttamisen jälkeen,

Kääri kyynelet kerälle, Lahjojen anti sulhasen suvulle.

Vävyn opetus. Kokin kiitosvirsi, Onnentoivottelut hääta-

losta lähdettäessä. Lisäksi on useissa runoissa muutamia

yksityisiä samanmallisia säkeistöjä.

En ole tavannut mitään piii-teitä, jotka viittaisivat

siihen, että virolaiset ovat oppineet häärunoja länsi-Inkerin

suomalaisilta tai vatjalaisilta, alutta päinvastaisia todistuk-

sia on kyllä olemassa. L-Im runoissa on joukko virolaisia

lainasanoja, jotka viittaavat siihen, että runokin on Virosta

käsin. Lainasanoja on kumminkin varovaisuudella käytettä-

vä todistuskappaleilla, sillä monet ovat jo vuosisatoja sit-

ten kotiutuneet jokapäiväiseen puhekieleen, joten ne ovat

siitä voineet tulla runoihinkin.

Mielenkiintoinen on kysymys vatjalaisen häärunouden

alkuperästä. Vatjalaisethan ovat asuneet vielä muutama
vuosisata sitten kuin erottavana vyöhykkeenä virolaisten ja

inkerikkojen vähllä. Tarkastuksemme on osoittanut, että

he sangen vähän ovat oppineet runoja virolaisilta. On ole-

massa myöskin toinen mahdollisuus, että he ovat oppineet

niitä inkerikoilta. Olemme kumminkin huomanneet asian

yleensä olevan pähivastaisen. Inkerikot, jotka asuivat nuii-

nen vatjalaisten kansoittamissa kylissä, laulavat samankal-

taisia runoja kuin vatjalaiset, runoja, joita ei siinä muodossa

tunneta etäämpänä olevissa inkerikkokylissä. Tästä voi

tehdä jokseenkin varman päätelmiin: että vatjalaisten naa-

puniksissa asuvat inkerikot ovat saaneet tuntuvaa vaiku-

tusta näiden häänmoista. Silli ci tietvsti kiiv kieltäminen.
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että myöskin on tapahtunut päinvastoin. Vatjan heimo on

sui)istunut niin pieneksi, että se jo vuosisadan, parin aikanui

on ollut virolaisen. Inkerin suomenkielisten heimojen ja

venäläisen vaikutuksen piirittämänä. Tarkka kielitieteel-

linen vertailu, joka toistaiseksi sanaston puutteessa on

mahdoton tehdä, saattaa ehkä selvittää sellaisia tapauksia,

että vatjalaiset keskuudessaan tai naapuruksissa asuvilta

ovat saattaneet oppia uudelleen runoja, jotka lie itse

,muutama sukupolvi varemmin ovat näille opettaneet.

Jos "vatjalaisilla ei olisi ollut omaa vanhaa häärunos-

toansa, olisi mahdotonta käsittää kuinka heillä lyhyenajan

kuluessa olisi syntynyt heidän kielensä lakeja noudattava

melkoisen hyvällä runomitalla sepitetty runous, jossa sitä

paitsi on sauffen paljon omintakeisia piirteitä, joita ei tavata

muilla. ^) Vaikka muistiinpanot ovatkm vasta tämän kan-

san ja sen kielen rappeutumisen ajoilta on niissä silti vielä

monin paikoin havaittavissa omalta pohjalta, omasta kult-

tuurista ja ympäröivästä luonnosta versoavan runouden

leima.

Vatjalaista alkuperää, tai heillä vanhemmassa muo-

dossa säilyneitä kuin naapureilla, ovat: Kupelileivän pais-

taminen, Kylvetysruno, Öaunastatulovirsi, »Apiraha»-virsi,

(Matkan tiedustelu -virsi?). Sulhon matkallejouduttamis-

virsi, (Sulhasta kehoitetaan ajamaan kovemmin). Piilo-

pirtissä käynnillä laulettuja runoja ja Kaivolla-käynti runo.

Sitäpaitsi vatjalaisilla ja inkerikoilla. kuten yksityisselvit-

telystä huomaa, on suuri joukko yhteistä häärunoutta,

josta on vaikea päätellä, kummalla se on alkuperäisempää.

Länsi-Inkerin häärunoja vertailemalla virolaisiin, vat-

jalaisiin ja muihin inkeriläisiin, ei tietysti vielä lopullisesti

^; Emmu ole tahtoneet paisuttaa esitystäinme vatjalaisilla

aineksilla, joille muualta ei tavata vertauskohtia, sen vuoksi,

että osa niistä jo on julkaistu ja loput säätänee piakkoin julki-

suuteen.
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\ oida ratkai.sta kysyjny.stä niiden iästä. Kuten olemme

iiälmeet, on Inkerissä joukko häärnnoja, joissa ei ole viro-

laisiin verrattuna siksi suuria yhtäläisyyksiä, että niitä

voitaisiin väittää sieltä käsin opituiksi ja moniaita, joille

ei Virossa ollenkaan tavata vastineita.

Ne runot, joilla on vertailukohtia \'irossa. voivat

olla joko Virossa syntyneilä ja sieltä Inkeriin levinneitä,

tai ovat ne lähtöisin samasta alkunmodosta. perua kanta-

suomalaiselta ajalta. A. Launis on todennut runosävel-

mistä, etteivät ne yleensä ole kulkeutuneet paikasta toi-

seen, vaan että ne kullakin alueella ovat pysyneet aivan eri

tyyppisinä '). Samaten voimme myöskin havaita, että Län-

si-Inkeri ja Hevaa nuiodostavat oman alueensa, joihin

verrattuina keski-inkeriläisillä runoilla on sangen vähän

yhtäläisyyksiä. Voimme väittää, ettei sen jälkeen, kun

savakot ja äyrämöiset asettuivat Keski-Inkeriin. useampi

kuin i)ari uiidenaikaista häärunoa ole kulkeutunut Vi-

ron rajoilta Karjalan kannakselle. Siksi jyrkkä ero on toi-

selta jHiolen inkerikk(>jen ja vatjalaisten, toiselta ])Uolen

sa vakkojen ja äyrämöisten runoilla.

1'ohjois-Inkeriu inkerikoilla sitä vastoin on säilynyt

j(d<unen piirre, joka todistaa, että vielä keskiaikana inkerik-

kojen hääi-unous on oUut jokseenkin yhtenäistä, vaikka

sitten. ir»0(»-lu\ ulia. uudel tulokkaat, savakot ja äj^^rämöiset.

ovat pirstoneet inkerikot muualla, paitsi L-T:ssä, niin pieniin

saarekkeisiin, että he ovat mnaksuncet ])arissa vnosisadass;i

sen kansan runot, jonka keskuudessa he, ovat pieiuMiii vähem-

mistönä asuneet.

Kuinka lyhyt aika yksi vuosisata on häärunojen ke-

hityksessä, siitä ovat Hupenen runot hyvänä todistuksena.

Ottakaamme huomioon, ettii siirtolaisia oli sanjien pieni

joiikktie. kohnisenl<\ inmeiitä ])erhelt;i. joten ei ole vannaa.

M tbor Ali, liiilsttluiii^' iiikI XirhrriluriK dei' fstaiscli-

firiiiisr.lit'11 |{ijnr>nmelodieii. 112 s.
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joutuiko mukaan yhtään etevää laulajaa. Kaukana Sipe-

riassa he kahden miespolven aikana koettivat laulaa runoja

niinkuin Narvan joen tienoilla olivat opi)ineet. Kokoon-

pano tietysti muuttui jonkun verran ja paljon myöskin

unohtui, mutta muuten ovat runot jokseenkin samankal-

taisia kuin sata vuotta heidän muuttonsa jälkeen heidän en-

tisiltä kotipaikoiltaan muistiin pannut. Jos ei XIX vuosi-

sata, jolloin jo kulttuurivirtaukset oUvat entistään suurem-

mat, jättänyt sen enempiä jälkiä häärunoihin, olivat tietysti

vanhempien aikojen nniutokset vieläkin hitaampia.

Savakkojen ja äyrämöisten Inkeriin muuttaessa oli

siis jo heillä ja inkerikoilla oma runoutensa. Vatjalaisten

ja inkerikkojen laulamien runojen myöhäisintä ikärajaa

määritellessä on vielä toinenkin todiste. i500-luvulta alkaen

on kirkollisilla menoilla ollut tärkeä osa avioliiton solmi-

misessa. Siitä huolimatta ei edes niin tärkeään toimituk-

seen kuin vihkimiseen liity ainoatakaan runoa. Tämä on

selvä todistus siitä, että Länsi-Inkerin häärunot on sepi-

tetty ennen kristillistä aikaa. Kuten esittäessämme kris-

tillisiä aineksia häärunoissa kävi selville, ovat ne myöhäisiä

tartunnaisia.

Häätavat ja niihin Uittyvät runot eivät yleensä ole

nopeita leviämään alueelta toiselle. Kolmessa vuosisadassa

on L-I:stä sangen vähän häärunoja levinnyt Keski-Inkeriin

.

Ja vaikka virolaisia asuu Inkerissäkin, ei myöhämen vii^o-

lainen vaikutus ole kovin tuntuva. Voimme siis väittää,

että niinkuin kullakin alueella on vuosisatojen kuluessa

kehittynyt oma runosävelmätyyppinsä, niin on niillä myös-

kin oma häärunostonsa.

Kun on ratkaistava kysymys, koska tämä häärunosto

on syntynyt, on tietysti otettava huomioon naapurikan-

soilla tavattavat yhtäläisyydet. Ä. E. Kieini on huomannut

useita yhtäläisyyksiä liettualaisissa ja virolais-suomalaisissa

häärunoissa. Ne eivät ole myöhäisinä aikoina sieltä lätin vä-

lityksellä levinneitä. »Toisia ei tavata edes Virossakaan,
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\aaii lU'. suk('lta\al t-siiii Jnk(-iiss;i. jnpa Nasta Suonien

Karjalassa». Myöskin liettualaisissa ja virolais-suonia-

laisissa häätavoissa on suuria yhtäläisiyyksiä. Xienii tekee

-t'ii johdosta seuraavan johtopäätöksen: »On luonnollista,

t-rtä näin syvälle käypä liettualainen vaikutus ei ole ollut

mahdollinen enään sen jälkeen kuin Itämeren suomalaiset

olivat lopullisesti siirtyneet nykyisille asuinsijoilleen, vaan

sen on täytynyt tapahtua pitemmän ajanjakson kuluessa,

aikoina, jolloin välitön kosketus oli mahdollinen.» i)

Liettualaiset kosketukset olisivat siis peruisin kanta-

suomalaiselta ajalta, suomalaisten vielä asuessa yhteisenä

lyhmänä. Mutta, miten on sitten käsitettävä, ettei Länsi-

Suomessa ja sanottavasti Savossakaan ole häärunoja.'

Jos pitää paikkansa, että asukkaat muuttivat Länsi-

StMtnieen jokseenkin pienissä ryhmissä ja asettuivat suvut-

lain Suomen erämaille, tuntuu luonnollisella, etteivät hää-

runot säilyneet. Häärunoja eivät viitsineet viljellä yksinäi-

set erämaan i)erhekunnat. jotka taipaleitten takaa hakivat

itselleen puolisoja. TTäärunojen laulaminen edellyttää, että

koolla on melkoinen ihmispaljous. Niiden säilymisen ehtona

on, että asutaan suurehkoissa rykelmiRsä. sillä kun hääru-

noja ei viljellä jokapäiväisessä elämässä, ennättävät ne har-

voin käytettyinä pienissä kylissä unohtua, kuten runonäy-

lelmä näyttelijöiltä, jos sitä ei vuosikymmeniin harjoiteta.

Kun häärunoilla Länsi-Suomen ja Savon metsissä ei nuiu-

taman nuespolven aikana ollut käytäntöä, niin ne tietysti

kokonaan unohtuivat — jättäen jälkiä ehkä vain nnuj-

(imiin muihin rimoihin. Tuskin kukaan saattanee epäillä,

ettei ir>00—KiOO tienoilla Karjalan kannaksella kukoistamit

likas häärunous. Tverin ja Now(rorodin karjalaisilla, jolka

Munittivat tai vietiin orjina sisä-Venäjälle. ei tosin tavata

liääninoja. ^Iiitta on muistettava, että he orjina joutuivat

') Siloin;iI.Ms>n '{'icd. .ik.it. mi.ih 1 .-itflm.il i.i Pip\ f ;ikiri.(t

1911, I. s 2r!.
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moniksi vu()sil<yinnieiiiksi siksi pieniksi rylmiiksi sisä-

Venäjälle, etteivät voineet vanhoja- menoja noudattaen

viettää häitä ja niin unohtuivat myöskin runot. Osaksi

on ehkä myöskin syynä se, että he enimmäkseen ovat

lähtöisin Salmin kihlakunnasta., joka tiettävästi ei kos-

kaan ole ollut ninorikasta.

Kehittyneimmät viiolais-suomalaiset häärunot tava-

taan Setumaalla. Länsi-Inkerissä ja Vienan Karjalassa.

Mielestäni johtuu se siitä, että näillä kolmella alueella

on siihen ollut edellytyksensä. Ensinnäkin ovat ne olleet

seutuja, joiden asukkaat ovat useita vuosisatoja saaneet

elää omaa kulttuurielämäänsä ja kehittää sitä perintöä,

minkä he ovat nuiuttaessaan perinneet yhteisiltä asuma-

aloilta. iveski-Inkerissä ja h^telä-Karjalassa ei ole ollut

samanlaisia mahdollisuuksia! Nämä alueet ovat olleet

enemmän kulttuurivirtauksille alttiita ja sitä paitsi on eh-

käisevästi äyrämöisten ja savakkojen häärunouteen myös-

kin vaikuttanut kristillinen kirkko. Siellä, missä papisto on

nmkana häissä, kuolevat häärunot kansan huulilta. Luulta-

vasti on juuri tämä seikka otettava huomioon myöskin

Jjänsi-Suomen suhteen. Jos jollakin tienoin olisi vielä muu-

ten sattunut säilymään häärunoja, niin niiden täytyi vähi-

tellen jäädä jjois käytännöstä, kun heiiiien miehet, ennen-

kuin runoutta kerättiin, jo puoli vuosituhatta olivat ol-

leet mukana häissä ja teroittaneet Jaakko Finnon tapaan,

että kaikki maalliset pitolaulnt ovat itse pirun »ylösherättä-

miä». Häärunojahan ei voitu viljellä salassa, kuten loitsuja,

ei laulaa yksinäisyydessä, kuten kehtolauluja, y.m. Ellei

niitä saatu laulaa julkisesti niiytelmäntapaisissa vanhoissa

häämenoissa, joissa ei papilla ja lukkarilla olhit mitään

tehtävää, niin ne pian joutuivat kokonaan unhoon — joi)a

hävisivät jäljettömiin parin miespolven aikana, kuten pai-

koittain Etelä-Karjalassa ja Inkerissä, kun yhfäkkiä saa-

tiin nmotiin virsikirja virttcn veisuu vanhojen lunojen si-

jaan. Puoli vuosisataa peittää kaikki jäljet niin umpeen,
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että olisi valmis väittämään, ollei vajihoja nniistiinpanoj;»

olisi, ettei koko seuduilla ole ollut häärnnoja enempää kuin

Länsi-Suomessa.

Psykologinen pohja sille seikalle, miksi Inkerissä ja

Kaijalassa on niin rikas vanha runous, täytyy olla. Ilman

l)oikkeusta selitetään kaikissa nykyaikaisissa suomalaisissa

runotutkimuksissa. käsitelköön ne sitten kertovaisia ai-

heita tai loitsuja, että »runo-virta kulkee» Länsi-Suomesta

Karjalaan ja ^'irosta Vienan lääniä köhii. ') IJäärunotutki-

muksiin ei käy sovelluttaminen tällaisia teorioja. Kuten

olemme nälineet. on useilla Viron ja Länsi-Inkerin runoilla

yhteinen pohja, unitta vain ani harvat uudenaikaiset ru-

not, kuten Kokin virsi, ovat kulkeutuneet, kuten kertomus-

ten mukaan hen-askartanon kokki, alueelta toiselle. Tuo

yhteinen pohja on niin vanhoilta ajoilta, että kullekin alueel-

le on ennättänyt muodostua milfei aivan omintakeinen

häärunous.

Kun enmie tyydy selitykseen, että runoja virtailee

Inkeriin ja Vienan Karjalaan ja että näiden seutujen asuk-

kaat ovat milt'ei kaikki aiheet muilta lainanneet, vaik-

kakin lainat sitten heidän suussaan ovat vasta saaneet

kellit tyneemmiin ja kauniimman nniodon. on ctsittiivä

toinen s(ditys. Tällä Karjalan iicimolla on iiuudlisuus

vanhaa perintöä, samaten kuin \ ii-ojaisillakin. Tosin ovat

sanat ja kieli aikojen kuluessa muuttuneet, mutta pohja-

siivy on sama. On i)sykolo.siinen mahdottomuus ajatella,

että häärunous — yhtä vähän kuin muukaan kale-

valainen lunous — olisi syntynyt \asi;i katolisella ajaUa.

ICniuMi katolisia aikaa on jo (»Mut runoutta, kuten runo

mitta ja sävelmät osoittavat. Ja sepä antaakiti selvityksen.

') A. liorrnins ( LHh|Hciik(»rv;i) arvtUec, ittä liaänni<tj;>kiii

-»Venäjän K;irj;il;i;in on tullnl länncstäpäin Suotuesta». (Ks. Suo-

nien *Knvali-lifi 1873. s. 27 1). B. on siis sitn mieltä, eitä tiää-

ninojakin inuin<'n on c»lhit lännt-mpänä Suomessa, vaikka ne vä-

hitellen ovat miltei jäljettömiin unohtun((,t.
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miksikä jumi Karjalan heimo on saattanut luoda kaiken-

laatuisista vierailta kimUuistakin aiheista nnsia- runoja.

Ellei ole tällaisia edellytyksiä — ei myöskään mitkään ai-

heet ota kulkentilaksensa ja kehittyäksensä knlttunriseu-

duilta erämaihin käsin. Eihän lännestä päin ole Oulujär-

ven i)ohjois puolelle kulkeutunut juuri mitään runoja, sillä

noilla Pohjan perän asukkailla ei sanottavasti ole ollut en-

nestään vanhaa omaa runoutta. Heiltä on puuttunut tar-

peellinen ikivanha perinnöllinen kulttuuripohja, luomis-

kykjs joka on välttämätön, jotta edes lainatuista aiheista

saataisiin aikaan mitään uutta runoutta. Länsi-Inkerissä

asuvat heimot eivät olisi edes pystyneet kunnolla lainaa-

maan Virosta käsin häärunoja, ellei heillä ennestään olisi

ollut melkoisen vankkaa omaa runoutta.

Ä. B. Niemi sanoo sattuvasti Kalevalan runojen al-

kuperästä: »Virolle ja Suomelle yhteinen runomitta osoit-

taa, että tämä runous on kotoisin kansamme alkuperäisiltii

asuraasijoilta Suomenlahden eteläpuolelta ja sieltä asutuk-

sen nnikana levinnyt laajemmille aloille. Synnyinseuduil-

lansa Virossa ja siihen liittyvässä Inkerissä versoi laulu

kotoisessa maaperässään moniväriseksi kukkaiskedoksi, kun-

nes vieras, lännestä ja idästä päälle tunkeva sivistys sen

lakastutti ja kasvuunsa pysähdytti. Länsi-Suomessa, sii-

hen luettuna Häme ja Pohjanmaa, jonne asutus on osaksi

meren yli levinnyt siirtolaisuuden muodossa, vei halla

kotoisen laulun hennon taimen jo heti alussa: lyyrillinen ja

kertovainen runous surkastuivat aivan, jonkinlaiseen kehi-

tykseen pääsi vain loitsurunous. Onnellisimmaksi muodos-

tui Uiulumme kohtalo kauimpana uuden sivistyksen rinta-

mailta, Savon ja Karjalan harvaan asutuilla seuduilla.

Suurten salojen sydämessä säilyivät puhtaimpina esi-isiltä

perityt tavat ja pitämykset, siellä kaikui myös kauniim-

pana Kalevalaisten kieli. Se lapsen mieli ja luova mieliku-

vitus, jossa luonto ja sen ilmiöt kuvastuivat siinä värilois-

tossa, mikä on vanhalle runollemme ominaista, sai ravintoa
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iipit.syeUi.seii liioniioii helnnissa. ja. äidinkielen säveleet ko-

hosivat, yhä korkeammalle. Vanhat, yksinkertaiset ruuo-

aiheet joutuivat uudestaan kansan STilatiisahjoon ja tulivat

entistä ehompina ilmoille.» ^)

Jos kokonaisuutena katselemme Länsi-Inkerin hää-

runoutta, huomaamme, että sillii muihin suomalaisiin aluei-

siin ja muihin kansoiliin verrattuna on omaperäinen sävy.

joka edellyttää pitkäaikaista harrasta viljelystä ja runolli-

sia yksilöitä, jotka ovat x>w-intönä sitä säilyttäneet suku-

polvesta sukupolveen, sitä seuloen ja kehittäen. Lyhyesti

sanoen: Sekä vatjalaisilla että Länsi-Tnkerin suomalaisilla

on kautta vuosisatojen ollut luovia, nerokkaita laulajia.

Xämä ovat. ottaen oppia naapureiltaankin, aikojen vieriessä

kehittäneet runouttansa oman elämänsä ja olojensa pohjalta.

Näin on syntynyt tässä pienessä maankolkassa häärunous,

joka kumpuaa omista elämän hetteistä ja kauneusarvoista,

lunous. jolle harvoista kansoista löytänemme vertaista.

') KmIcvjiImu si'lif.\ksi;i. tdimn uiidislnMu laitivs. s. XV—XVF.
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